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Úvod 

Letiště Karlovy Vary (dále jen „letiště KV“) je mezinárodní civilní letiště regionálního 

významu, které se v posledních letech dynamicky rozvíjí. Zejména v oblasti počtu 

odbavených cestujících za rok. S tím souvisí požadavek na zajištění určitého komfortu a 

bezpečnostního standardu pro cestující. Zároveň je tento požadavek důležitý i pro získání, 

resp. udržení statutu a kategorie letiště. Pokud chce letiště KV udržet současný dynamický 

rozvoj, musí zajistit úroveň zabezpečení a vybavení odpovídající tuzemským i mezinárodním 

požadavkům právních předpisů a norem. 

V rámci zvyšování bezpečnostního standardu, došlo ke změně kategorie jednotky 

z JPO VI na kategorii JPO IV. Přechodem na vyšší kategorii jednotky vznikl požadavek 

na zpracování studie, která by zhodnotila současný stav zabezpečení požární ochrany na letišti 

KV, zda odpovídá nové kategorii jednotky. Tento požadavek vedl ke zpracování této 

diplomové práce. Jejím záměrem je zhodnocení současného stavu na letišti, zda odpovídá 

platné legislativě a požadavkům specifickým pro letiště KV. Následně navrhnout opatření, 

kterými by došlo k optimalizaci systému požární ochrany na letišti. 

Na zajištění požární ochrany na letištích v ČR se lze dívat ze dvou pohledů, a to buď 

z pohledu předpisů civilního letectví, nebo z pohledu předpisů o požární ochraně. Při plnění 

zákonných požadavků musí být splněno obojí. Předpisy o civilním letectví vychází 

z mezinárodních a evropských požadavků a předpisy o požární ochraně vychází z vývoje 

na území ČR. Problém může nastat při mimořádných událostech, kdy může být znemožněno 

uplatnění některých ustanovení. 

Diplomová práce se snaží podat přehled o možnostech zajištění požární ochrany 

na letišti KV, zejména se zaměřením na letištní jednotku požární ochrany, která provádí 

záchranné a likvidační práce při leteckých nehodách na letišti a v jeho okolí. Největší 

procento leteckých nehod se stává na letištích v průběhu vzletu a přistání. V důsledku nízkých 

výšek a malých rychlostí, kdy je letadlo manuálně ovládáno piloty a jakákoliv chyba či 

neočekávaný jev v této fázi letu může mít fatální následky.   
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Rešerše 

Cílem rešerše bylo najít informace týkající se problematiky zajištění požární ochrany 

na letištích z hlediska podmínek ČR i v mezinárodním měřítku. Dále byly hledány informace 

o leteckých nehodách, které se staly v průběhu posledních 20 let, jak v ČR, tak v zahraničí. 

Jako zdroje informací pro zpracování diplomové práce byly použity platné legislativní 

dokumenty ČR v aktuálním znění (zákony, vyhlášky atd.), tištěné monografické situace, 

zdroje na internetu (statistické údaje atd.), platné české národní normy a aktuální vnitřní 

normy letiště Karlovy Vary (platné k březnu 2012). Dále byly využity informace získané 

prostřednictvím konzultací a korespondence s oborníky z oblasti požární ochrany a civilního 

letectví. 

Informační zdroje [1],[6] a [9] se zabývají oblastí civilního letectví, které obsahují i 

požadavky na požární ochranu na letišti. Zdroj [10] podává přehled o mezinárodním právu 

v civilním letectví a podává základní informace o procesu plánování a řízení podniků 

leteckých dopravců a letišť. Požadavky na požární ochranu jsou ve zdrojích [2],[3],[5],[7] 

a [8]. Přehled o vývoji letiště v Karlových Varech a jeho sytému požární ochrany podávají 

informační zdroje [15],[17],[18],[21] a [22]. Zdroj [20] podává přehled o požadavcích 

Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na jednotku hasičského záchranného 

sboru podniku. Taktické postupy jednotek požární ochrany při mimořádných událostech uvádí 

zdroj [4]. Mapové podklad byly využity z [14]. Norma [16] udává požadavky na objekty a 

prostory pro výkon služby jednotek požární ochrany. 

Uvedené zdroje informací slouží jako podklad pro vypracování diplomové práce. 

Zdroje [1],[2],[6],[7] a [10] podávají ucelený pohled na právní rámec ČR, který řeší 

problematiku civilního letectví a požární ochrany. Zdroje [1] a [9] poskytly přehled úkolů a 

požadavků na požární a záchranou služby (personál, mobilní technika, hasební látky). 

Obdobné informace ze zdrojů [1] a [9] byly hledány i v jiných zdrojích, ale ty neposkytly 

žádné nové nebo rozšiřující informace, které by se daly využít jako podklad pro diplomovou 

práci. Zdroj [10] poskytl přehled o mezinárodních smlouvách z oblasti civilního letectví, 

kterými je ČR vázána. Z [2],[3] a [7] byly pro zpracování využity zejména požadavky 

na jednotku hasičského záchranného sboru podniku a další podmínky pro zabezpečení požární 

ochrany podniku. Konzultace a korespondence s odborníky [17],[18] a [19] sloužila zejména 

pro pochopení souvislostí mezi předpisy týkající se civilního letectví a požární ochrany. 
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Zdroje [11],[12],[13] poskytly podklady pro zpracování dat o leteckých nehodách. Při hledání 

a získávání potřebných informací byl zjištěn nesoulad v názvosloví získaných ze zdrojů 

[1],[2],[6] a [7]. Tento nesoulad bude dále řešen v kapitole č. 1. Nedostatky byly 

konzultovány při schůzkách a korespondenci s odborníky [18] a [19]. 

Získané informace ze zdrojů [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8],[9] a [10] jsou zpracovány 

do uceleného bloku v kapitole č. 1 Právní rámec řešené problematiky. Údaje získané ze zdrojů 

[11],[12],[13] jsou použity pro vytvoření přehledu leteckých nehod na území ČR i ve světě. 

Získané informace a poznatky z jednotlivých informačních zdrojů jsou pak rozvíjeny 

v kapitole č. 5 Optimalizace systému požární ochrany na letišti Karlovy Vary. 
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1 Právní rámec řešené problematiky 

Při hodnocení požární ochrany na letištích je potřeba vycházet ze stávajících platných 

právních předpisů, které se touto problematikou zabývají. Základní legislativní rámec ČR 

dané problematiky tvoří zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění 

zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o civilním letectví“) a 

zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o požární ochraně“) a jejich prováděcí předpisy. Prováděcí předpisy těchto zákonů, které se 

zabývají požární ochranou, budou uvedeny dále. 

Zákon o civilním letectví zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň 

navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a upravuje věci týkající se civilního 

letectví (např. podmínky stavby a provozování letadla, podmínky zřizování, provozování a 

osvědčování způsobilosti letišť, rozsah a podmínky výkonu státní správy atd.). Účelem 

zákona o požární ochraně je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a 

majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných 

mimořádných událostech [6],[7]. 

ČR je vázána i mezinárodními smlouvami a úmluvami, z nichž je nejdůležitější pro 

řešení dané problematiky Úmluva o mezinárodním civilním letectví tzv. Chicagská úmluva. 

Ta od roku 1944, kdy byla podepsána, představuje základní mezinárodní právní dokument 

upravující mezinárodní leteckou dopravu. V první části Chicagské úmluvy jsou zakotvena 

ustanovení upravující vztahy mezi státy v oblasti mezinárodního civilního letectví. V její 

druhé části jsou ustanovení o vytvoření International Civil Aviation Organization (ICAO – 

Mezinárodní organizace civilního letectví) a stálého orgánu Rady ICAO (ICAO Council). 

ICAO stanovuje technické standardy pro mezinárodní leteckou dopravu a podílí se 

na přípravě mezinárodních úmluv vztahujících se k problematice mezinárodního civilního 

letectví [10]. 

Základní Chicagská úmluva je doplňována o dodatky/přílohy (Annexy), které spadají 

do působnosti Rady ICAO a definují normativy pro různé oblasti civilního letectví. Jednotlivé 

Annexy jsou pak přebírány členskými státy ICAO do příslušných národních právních řádů a 

to buď v jejich úplném znění, nebo s některými drobnými úpravami odpovídajícími národním 
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specifikám (o národních specifikacích musí být informován odpovídající orgán ICAO a podle 

potřeby i členové ICAO) [10]. 

Do právního rámce ČR jsou tyto Annexy začleněny formou leteckých předpisů řady 

„L“. Číslo příslušného Annexu souhlasí s příslušným předpisem řady „L“. Přehled leteckých 

předpisů řady „L“ je uveden v Tab. 1. Tyto dokumenty vydává Ministerstvo dopravy ČR a lze 

je postavit na úroveň  vyhlášky (prováděcí předpis k zákonu o civilním letectví) v rámci 

platné české legislativy. Z hlediska požární ochrany je nejdůležitější předpisem Letecký 

předpis L 14 – Letiště (dále jen „L 14“), v němž je uvedena záchranná a hasičská služba (dále 

jen „ZPS“), která zajišťuje mimo jiné požární ochranu na letišti. Upravuje také požadavky 

na letištní pohotovostní plánování [1],[10]. 

Tab. 1   Přehled leteckých přepisů řady „L“ 

Číslo a název předpisu „L“  

L 1 Předpis o způsobilosti leteckého personálu civilního letectví 

L 2 Pravidla létání 

L 3 Meteorologie 

L 4 Letecké mapy 

L 5 Předpis pro používání měřicích jednotek v letovém a pozemním provozu 

L 6 Provoz letadel 

L 7 Poznávací značky letadel 

L 8 Letová způsobilost letadel 

L 9 Zjednodušení formalit 

L 10 Předpis o civilní letecké telekomunikační službě 

L 11 Letové provozní služby 

L 12 Pátrání a záchrana v civilním letectví 

L 13 Předpis o odborném zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů 

L 14 Letiště 

L 14H Heliporty 

L 15 Předpis o letecké informační službě 

L 16 Ochrana životního prostředí 

L 17 Bezpečnost − Ochrana mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy 

L 18 Bezpečná přeprava nebezpečného zboží vzduchem 
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Zákon o požární ochraně pojem ZPS nezná. Z hlediska tohoto zákona je povinna 

podnikající právnická nebo fyzická osoba (provozovatel letiště) na základě zpracované 

dokumentace (dokumentace zdolávání požáru nebo posouzení požárního nebezpečí), pokud 

z ní vyplývá, zřídit jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku (dále jen „SDH podniku“) 

nebo jednotku hasičského záchranného sboru podniku (dále jen „HZS podniku“). Další 

požadavky na jednotku HZS podniku jsou uvedeny v prováděcím předpisu zákona o požární 

ochraně, kterým je vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární 

ochrany, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 247/2001 Sb.“) [7]. 

Dále je možné vycházet ze standardů, doporučení, postupů, příruček a specifikací 

vydávaných ICAO. Pro oblast požární ochrany lze využít příručku Airport Service Manual 

(Doc 9137) z toho Part 1 - Rescue and Fire Fighting, Part 5 - Removal of Disabled Aircraft a 

Part 7 - Airport Emergency Planning, které jsou aktualizovány každých deset let. Tyto 

příručky však nejsou součástí legislativy ČR, proto jejich ustanovení nelze právně 

vymáhat [1],[10]. 

1.1 Základní termíny a definice 

Základní termíny vychází ze stávající platné legislativy ČR a mezinárodních předpisů, 

kterými je vázána Česká republika. Některé termíny se budou objevovat dále v diplomové 

práci, proto je potřeba znát jejich definice. Znalost všech termínů je důležitá pro pochopení 

dalšího textu. Termíny jsou řazeny abecedně. 

Bezpřekážkový prostor (Obstacle free zone) 

Prostor nad vnitřní přibližovací plochou, vnitřními přechodovými plochami a plochou 

nezdařeného přiblížení a tou částí pásu dráhy, která je ohraničena těmito plochami, do něhož 

nezasahuje žádná pevná překážka, kromě překážek křehkých o nízké hmotnosti, nutných 

pro účely letecké navigace (např. radary) [1]. 

Dráha (Runway) 

Dráha (dále jen „RWY“) je vymezená pravoúhlá plocha na pozemním letišti upravená 

pro přistání a vzlety letadel [1]. 
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Incident 

Incidentem je událost jiná než letecká nehoda spojená s provozem letadla, která může 

ovlivnit bezpečnost leteckého provozu [6]. 

Integrovaný záchranný systém 

Integrovaný záchranný systém (dále jen „IZS“) je koordinovaný postup jeho složek 

(základní a ostatní) při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a 

likvidačních pracích [8]. 

Jednotka hasičského záchranného sboru podniku 

Jednotka požární ochrany (dále jen „jednotka PO“), která je složena ze zaměstnanců 

právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří vykonávají činnost v této jednotce jako 

své zaměstnání [7]. 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku 

Jednotka PO, která je složena ze zaměstnanců právnické osoby nebo podnikající 

fyzické osoby, kteří nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako své 

zaměstnání [7]. 

Letadlo 

Letadlo je zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, 

které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu [6]. 

Letecká nehoda 

Leteckou nehodou je událost spojená s provozem letadla, ke které došlo od okamžiku 

nastoupení kterékoliv osoby do letadla za účelem letu do okamžiku vystoupení kterékoliv 

osoby, a při které:  

a) došlo ke smrtelnému nebo těžkému zranění kterékoliv osoby následkem  

1. přítomnosti v letadle,  

2. přímého kontaktu s kteroukoli částí letadla, včetně části, která se od letadla 

oddělila, nebo,  

3. přímým působením proudu plynů vytvořených letadlem,  

s výjimkou případů, kdy ke zranění došlo z přirozených příčin, nebo bylo způsobeno 

samotným zraněným nebo jinou osobou, nebo jestliže zraněným byla osoba ukrývající 

se mimo prostory obvykle dostupné cestujícím nebo posádce letadla, 
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b) bylo letadlo zničeno nebo poškozeno tak, že byla nepříznivě ovlivněna pevnost 

konstrukce, výkon nebo letové charakteristiky letadla, a uvedené si vyžaduje větší 

opravu nebo výměnu zničených nebo poškozených částí, s výjimkou poruchy nebo 

poškození motoru, jeho krytu nebo příslušenství, nebo došlo-li k poškození okrajových 

částí křídel, vrtulí, antén, pneumatik, brzd, aerodynamických krytů nebo k malým 

vrypům do potahu letadla nebo k jeho proražení, nebo 

c) letadlo je nezvěstné nebo je na nepřístupném místě [6]. 

Letecká stavba  

Leteckou stavbou je: 

a) dráha ke vzletům a přistávání letadel bez zřetele na její stavebně technické provedení, 

b) dráhy a plochy určené k pohybům a stáním letadel souvisejícím s jejich vzlety a 

přistáváním bez zřetele na jejich stavebně technické provedení a 

c) stavba sloužící k zajištění leteckého provozu [6]. 

Letiště 

Letištěm je územně vymezená a vhodným způsobem upravená plocha včetně souboru 

leteckých staveb a zařízení letiště, trvale určená ke vzletům a přistávání letadel a k pohybům 

letadel s tím souvisejícím. 

Letiště se rozdělují: 

a) podle vybavení, provozních podmínek a základního určení na letiště: 

- vnitrostátní - letiště určená a vybavená k uskutečňování vnitrostátních letů, při 

nichž není překročena státní hranice České republiky, a letů, při nichž není 

překročena vnější hranice, 

- mezinárodní - celní letiště určená a vybavená k uskutečňování jak 

vnitrostátních a vnitřních letů, tak i letů, při nichž je překročena vnější 

hranice.  

b) podle okruhu uživatelů a charakteru letiště na letiště: 

- civilní - letiště pro potřeby civilní letecké dopravy, 

- vojenská - letiště pro potřeby ozbrojených sil ČR a jiných oprávněných 

uživatelů pověřených Ministerstvem obrany [6]. 
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Letištní pohotovostní plán 

Letištní pohotovostní plán stanoví postupy pro koordinaci zásahu různých letištních 

útvarů, služeb nebo cizích subjektů působících v prostorech letiště a subjektů (institucí) a těch 

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

Mimořádná událost 

Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka 

přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a 

vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací [8]. 

Operační řízení 

Operačním řízením se rozumí činnost od přijetí zprávy o skutečnostech vyvolávajících 

potřebu nasazení sil a prostředků požární ochrany, provedení požárního zásahu a záchranných 

prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech do návratu sil a prostředků 

požární ochrany na základnu [7]. 

Organizační řízení 

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

odborné způsobilosti sil a prostředků požární ochrany k plnění úkolů jednotek požární 

ochrany [7]. 

Požární (hasičská) stanice 

Je to objekt a související prostory určené pro nepřetržitý výkon služby hasičů 

zařazených v jednotce HZS kraje nebo jednotce HZS podniku a určené pro požární techniku a 

věcné prostředky požární ochrany. Je to místo dislokace sil a prostředků jednotky požární 

ochrany [3]. 

Provozování letiště  

Provozováním letiště se rozumí činnosti, kterými se zajišťuje: 

a) možnost pro přistávání a vzlety letadel a pohyb letadel s tím související, 

b) ochrana a ošetřování letadel, 

c) uskutečňování leteckých činností, 

d) pořádek, bezpečnost, záchranná a hasičská služba na letišti, 

e) ochrana před protiprávními činy ohrožujícími bezpečnost civilního letectví, 

f) údržba a rozvoj letiště, podle podmínek stanovených pro provozování letiště [6]. 
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Vážný incident 

Vážný incident je incident, jehož okolnosti nasvědčují tomu, že došlo téměř k letecké 

nehodě [6]. 

Velitel letadla  

Za bezpečné provedení letu odpovídá velitel letadla. V rámci této odpovědnosti je 

velitel letadla oprávněn ukládat všem osobám přítomným na palubě letadla příkazy. Všechny 

osoby přítomné na palubě letadla jsou povinny splnit příkazy velitele letadla [6]. 

Velitel zásahu 

Velitel zásahu řídí činnost jednotek požární ochrany, složek IZS a dalších subjektů, 

jejichž součinnost si vyžádal na místě zásahu (mimořádné události). Funkce velitele zásahu je 

ustanovena jen na místě zásahu, nikoliv mimo něj [2],[4]. 

Záchranná a požární služba 

ZPS plní obdobnou funkci jako Hasičský záchranný sbor podniku. Hlavním cílem ZPS 

je záchrana životů při letecké nehodě nebo incidentu na letišti nebo v jeho blízkém okolí [1].  

1.2 Jednotka HZS podniku 

Při kladení požadavků na jednotku HZS podniku (kategorie jednotky JPO IV) je 

potřeba vycházet z požadavků, které jsou na jednotku staveny v zákoně o požární ochraně a 

ve vyhlášce č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění 

pozdějších předpisů. Další požadavky na akceschopnost jednotky HZS podniku vyplývají 

z Řádu výkonu služby v jednotkách požární ochrany, který na základě zmocnění v § 24 odst. 

1 písm. i) zákona o požární ochraně vydává Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství 

Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV – GŘ HZS ČR“), k zajištění 

jednotného plnění úkolů v jednotkách PO [2],[3],[7]. 

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny obstarávat a zabezpečovat 

v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a 

požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a 

udržovat je v provozuschopném stavu. Dále pak vytvářet podmínky pro hašení požárů a 

pro záchranné práce jak vyplývá ze zákona o požární ochraně [7]. 
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Jednotku HZS podniku zřizují právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby 

(zřizovatel), kterým vznikla povinnost zřídit jednotku, na základě zpracované příslušné 

dokumentace požární ochrany a to posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace 

zdolávání požáru. Povinnost zřídit jednotku HZS podniku určuje příslušný Hasičský 

záchranný sbor (dále jen „HZS“) kraje, na základě této dokumentace. HZS kraje vychází 

z výsledků předložené dokumentace. Pokud ze stanovené nejsložitější varianty požáru a 

z celkové analýzy charakteru provozu podniku vyplývá, že pro zajištění úkolů na úseku 

požární ochrany a ochrany obyvatelstva je nezbytné zřídit jednotku HZS podniku, pak HZS 

kraje určí zřizovatele, aby zřídil jednotku HZS podniku. Počet zaměstnanců podniku a 

vybavení této jednotky stanoví na základě téže dokumentace HZS kraje. Početní stav 

zaměstnanců HZS podniku musí umožňovat plnění úkolů jednotky a její akceschopnost. 

Jednotka HZS podniku se zřizuje zřizovací listinou. Zřizovatel jmenuje a odvolává velitele 

této jednotky po vyjádření HZS kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele. Dále 

může zrušit jednotku HZS podniku jen se souhlasem HZS kraje [2],[7]. 

Jednotka HZS podniku plní tyto základní úkoly: 

a) provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo 

při soustředění a nasazování sil a prostředků,  

b) provádí záchranné práce při živelních pohromách, jiných mimořádných událostech,  

c) podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému HZS kraje, 

d) plní úkoly na úseku ochrany obyvatelstva [3]. 

1.2.1 Akceschopnost 

Aby jednotka HZS podniku mohla plnit základní úkoly, které jí vyplývají ze zákona 

o požární ochraně, tak musí splňovat podmínky akceschopnosti. Akceschopnost jednotky je 

organizační, technická a odborná připravenost sil a prostředků k provedení zásahu. Jednotka 

je akceschopná, pokud: 

a) početní stav hasičů a vnitřní organizace jednotky jsou v souladu s ustanovením 

právního předpisu a jednotka je schopna uskutečnit výjezd k zásahu v časovém limitu 

dle zvláštního právního předpisu, 

b) zaměstnanci mají osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce, kterou 

v jednotce zastávají, dle právního předpisu a v jednotce je prováděna pravidelná 

odborná příprava podle právního předpisu, 



 

12 

c) má za účelem provedení zásahu připravenu požární techniku a věcné prostředky a jsou 

splněny podmínky pro použití požární techniky a věcných prostředků podle právního 

předpisu [2]. 

Výkon služby zaměstnanců podniků je organizován ve směně tak, aby po dobu 24 h 

byla zajištěna akceschopnost jednotky. Akceschopnost jednotky nemusí být zabezpečena 

po dobu 24 h v případě, že pro výkon služby hasičů z povolání je stanovena doba směny 

kratší než 24 h nebo je početní stav ve směně měněn z důvodu různého požárního nebezpečí 

v územním obvodu stanice (§ 9 odst. 1 vyhl. č. 247/2001 Sb.). O akceschopnosti jednotky se 

vede dokumentace. Dokumentací o akceschopnosti jednotky jsou: 

a) strážní kniha,  

b) dokumentace o pravidelné odborné přípravě, 

c) dílčí zprávy a zprávy o zásahu, 

d) staniční protokol rádiových služeb, 

e) taktické postupy pro jednotlivé činnosti jednotky při zásahu a dokumenty pro orientaci 

v územním obvodu jednotky, 

f) záznamy o pravidelných kontrolách požární techniky a věcných prostředků požární 

ochrany [2]. 

Zaměstnanci podniku, mohou své funkce vykonávat jen s požadovanou odbornou 

způsobilostí, tzn., musí splnit požadavky na odbornou způsobilost. Požadavky odborné 

způsobilost se rozumí znalost: 

a) předpisů o požární ochraně, integrovaném záchranném systému, ochraně obyvatelstva 

a o krizovém řízení, 

b) používání požární techniky a věcných prostředků požární ochrany, 

c) požárně technické charakteristiky a technicko-bezpečnostních parametrů látek, 

d) bezpečnosti práce a zásad první pomoci, uzpůsobené zastávané funkci a požadavky 

na praktické dovednosti, které jsou nezbytné pro výkon zastávané funkce [2]. 

Odborná příprava zahrnuje teoretickou přípravu, praktický výcvik a tělesnou přípravu. 

Odborná způsobilost se ověřuje zkouškou a prokazuje osvědčením [2]. 
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1.2.2 Výkon služby 

Výkonem služby zaměstnanců podniků v jednotce HZS podniku podle zákona 

o požární ochraně se rozumí veškerá činnost směřující k předcházení požárům a jejich 

zdolávání, snižování následků živelních pohrom a jiných mimořádných událostí, včetně 

zvyšování akceschopnosti jednotky. Výkon služby se člení na organizační a operační 

řízení [7]. 

Výkon služby jednotky HZS podniku v organizačním řízení se řídí denním řádem 

výkonu služby stanoveným velitelem jednotky. Denní řád výkonu služby obecně upravuje 

činnosti pracovní směny v průběhu výkonu služby. Úkoly uložené v operačním řízení 

jednotky jsou nadřazeny úkolům vyplývajících z organizačního řízení včetně úkolů z denního 

řádu výkonu služby [3]. 

Výkon služby zaměstnanců v příslušné pracovní směně jednotky HZS podniku začíná 

a končí v den a hodinu stanovených velitelem jednotky. Střídání směn hasičů se provádí jen 

při současné přítomnosti hasičů, kteří službu končí a kteří do služby nastupují. Při střídání 

směn si hasiči z povolání vzájemně předají úkoly, požární techniku, věcné prostředky požární 

ochrany a další prostředky potřebné pro výkon služby. Hasiči při střídání směn nastupují 

oděni do osobních ochranných a pracovních prostředků stanovených velitelem jednotky [2]. 

1.2.3 Další požadavky 

Jednotka HZS podniku uskutečňuje výjezd z místa dislokace (hasičská stanice) 

od vyhlášení poplachu jednotce do 2 minut. Pro výjezd jednotek dislokovaných v prostoru 

letiště platí tento časový limit, pokud mezinárodní smlouvy, kterými je ČR vázána, nestanoví 

jinak. Výjezdový čas v prostorách letiště budě řešen v následující kapitole 1.3 Záchranná a 

hasičská služba. 

V případě, kdy jsou na místě zásahu 2 nebo více jednotek, může být řízení zásahu 

převzato podle práva přednostního velení. Právem přednostního velení se rozumí, že velitel 

jednotky HZS kraje má přednost před všemi veliteli jednotek s výjimkou velitele jednotky 

HZS podniku, pokud je místem zásahu podnik, pro který byla tato jednotka zřízena. 

Barevné označení požárních automobilů jednotek HZS podniku dislokovaných 

na stanicích v prostoru letišť nesmí být v rozporu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR 
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vázána. Dále se na požárních automobilech vyznačí místo dislokace jednotky. Místo 

dislokace jednotky HZS podniku se na požárních automobilech vyznačí ve třech řádcích. 

V prvním řádku se umístí slova "HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR", ve druhém řádku se 

umístí název podniku a ve třetím řádku se umístí název obce, ve které se nachází stanice 

jednotky HZS podniku. 

V jednotce HZS podniku působí speciální služby (chemická služba, strojní služba, 

spojová služba, informační služba a technická služba), které zřizuje velitel jednotky. Velitel 

jednotky určí zaměstnance, kteří je vykonávají, zpravidla jako technici příslušné služby. 

Základní početní stav jednotky HZS podniku na stanicích podniku se přiměřeně 

stanoví podle přílohy č. 3 Základní a minimální početní stav příslušníků směny stanic HZS 

kraje k vyhl. č. 247/2001 Sb. Základní početní stav se stanoví tak, aby k výjezdu na zásah 

bylo připraveno alespoň jedno družstvo (1+5) nebo družstvo o zmenšeném početním stavu 

(1+3) [2]. 

1.3 Záchranná a požární služba 

Dle zákona o civilním letectví má být při provozování letiště zajištěna ZPS na letišti. 

Požadavky na ZPS jsou uvedeny v předpisu L 14, který je plní formu prováděcí vyhlášky 

k zákonu o civilním letectví. ZPS se zabývá Hlava 9 – Letištní pohotovostní služby, zařízení a 

instalace tohoto předpisu. 

Základním cílem ZPS je záchrana životů. ZPS je poskytována za účelem vytvoření a 

udržování podmínek pro přežití, zajištění únikové cesty pro cestující a zahájení záchrany těch 

cestujících, kteří nejsou schopni bez další pomoci sami vystoupit. Nejdůležitějšími činiteli, 

které ovlivňují účinnost záchrany pro přežití letecké nehody nebo jiné mimořádné události, 

jsou výcvik, účinnost prostředků a rychlost, se kterou mohou být personál a prostředky určené 

pro záchranné a požární účely použity. 

Jako ZPS mohou být určeny vhodně umístěné a vybavené veřejné nebo soukromé 

organizace. Předpokládá se, že stanice těchto organizací jsou zpravidla umístěné na letišti, 

není však vyloučeno jejich umístění mimo letiště za předpokladu, že bude splněn zásahový 

čas [1]. 
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Z uvedeného vyplývá, že ZPS je tedy třeba chápat jako činnost a nikoliv jako subjekt 

či instituci. Úkoly stanované předpisem L 14 pro zajištění předepsaných činností může 

v rámci provozovatele letiště poskytovat jakýkoliv subjekt, splňující předepsané činnosti a 

technické parametry. Jedno z vhodných řešení je, pokud funkci ZPS plní jednotka PO zřízená 

podle zákona o požární ochraně, neboť ta má specifické postavení v systému řešení 

mimořádných událostí na území ČR (zejména oprávnění velitelů). 

Tam, kde je letiště umístěné v blízkosti vodních ploch, močálů nebo obtížného terénu 

a tam, kde je podstatná část provozu při přiblížení nebo při odletu prováděna nad takovýmito 

plochami, musí být k dispozici speciální vybavení pro odborníky ZPS, které odpovídá riziku a 

úrovni bezpečnosti. 

Při určování požadavků na ZPS letiště se neberou v úvahu požadavky na hašení 

požárů budov a skladů pohonných hmot nebo požadavky spojené s pokládáním pěny 

na RWY [1]. 

1.3.1 Kategorie letiště 

Na letišti musí být zajištěny záchranné a protipožární prostředky a služby (pozn. 

v terminologii požární ochrany hovoříme o „silách a prostředcích“ k zajištění potřebné úrovně 

poskytované pomoci). Úroveň poskytované ochrany na letišti pro ZPS musí odpovídat 

kategorii letiště s výjimkou, kdy počet pohybů letadel (tzn. jeden pohyb = vzlet nebo přistání) 

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. Informace týkající se úrovně poskytované ochrany na letišti 

pro účely letecké záchrany a požární ochrany musí být k dispozici. 

Změna úrovně ochrany, která je na letišti normálně k dispozici pro záchranu a požární 

ochranu, musí být oznámena příslušným složkám řízení letového provozu a leteckým 

informačním složkám a umožnit tak těmto složkám poskytnout nezbytné informace 

přilétajícím a odlétajícím letadlům. Jestliže taková změna zanikne, výše uvedené složky musí 

být o tom uvědomeny. Za změnu úrovně ochrany od kategorie, která je na letišti normálně 

k dispozici, je považována taková, která by mohla znamenat změnu v dostupnosti hasebních 

látek, zařízení k dopravě těchto látek nebo personálu k jejich obsluze atd. Změna musí být 

vyjádřena údajem o nové kategorii ZPS, která je na letišti k dispozici [1]. 
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Tab. 2   Kategorie letiště pro ZPS [1] 

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 39 m až, ale ne včetně 49 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 

Kategorie letiště musí být stanovena podle Tab. 2 a musí být odvozena od nejdelších 

letadel běžně používajících letiště a šířky jejich trupu. Při kategorizaci letiště, se nejprve 

vyhodnotí celková délka letadel a potom šířka jejich trupu. Jestliže po výběru kategorie 

příslušné k celkové délce nejdelšího letadla je šířka trupu tohoto letadla větší než maximální 

šířka uvedená v Tab. 2 ve sloupci Maximální šířka trupu pro tuto kategorii, potom skutečná 

kategorie pro tento letoun musí být o jednu kategorii vyšší. Během předpokládaných období 

snížené činnosti nesmí být úroveň poskytované ochrany nižší než ta, která je potřebná 

pro nejvyšší kategorii letadla plánovaného pro použití na letišti během této doby bez ohledu 

na počet pohybů [1]. 

S kategorií letiště jsou provázány další požadavky, které souvisí se zajištěním 

záchrany a požární ochrany na letišti. Podle kategorie letiště se určují typy a množství 

hasebních látek, počet záchranných a požárních vozidel a počet personálu ZPS [1],[9]. 

Úlohou záchranných a požárních vozidel je co nejrychleji dosáhnout místa zásahu, 

zlikvidovat požár, zabezpečit únikové cesty a začít záchranné akce. Minimální počty těchto 

vozů musí umožňovat dopravu stanoveného množství hasebních látek a jejich efektivní 

aplikaci. Minimální počet záchranných a požárních vozidel odpovídající kategorii letiště je 

uveden v Tab. 3 [1]. 
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Tab. 3   Minimální počet záchranných a požárních vozidel na letišti [1] 

Kategorie letiště Záchranná a požární vozidla 

1 záměrně nepoužito 

2 záměrně nepoužito 

3 1 

4 1 

5 1 

6 2 

7 2 

8 3 

9 3 

10 3 

Všechna záchranná a požární vozidla musí být garážována na stanicích. Nejsou-li 

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

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

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

do prostoru RWY je přímý a bez překážek a vyžaduje minimální počet zatáček [1]. 

1.3.2 Personál ZPS 

Všechen personál ZPS musí být řádně vycvičen k výkonu svých povinností a musí se 

účastnit prověřovacích cvičení za použití odpovídajících typů letadel a záchranných a 

protipožárních prostředků, které jsou na letišti používány, včetně požárů spojených 

s vytékáním pohonných hmot pod velmi vysokým tlakem z poškozené palivové nádrže. 

Výcvikový program personálu ZPS musí zahrnovat problematiku individuální přípravy i 

týmové spolupráce (součinnost jednotlivců v rámci družstva, čety atd.). 

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 hasebních látek ve stanoveném 

rozsahu. Pozornost musí být věnována použití lan, žebříků a dalších záchranných a 
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protipožárních prostředků běžně používaných při záchranných a požárních zásazích 

na letadle [1]. 

Tab. 4   Minimální počet personálu požadovaného pro zajištění záchrany [1] 

Kategorie letiště Minimální počty personálu 

1 – 2 záměrně nepoužito 

3 – 4 1 + 3 

5 – 7 1 + 5 

8 1 + 5 a 1 + 3 

9 – 10 1 + 5 a 1 + 5 

Všechen zasahující personál ZPS musí být vybaven ochranným oděvem a dýchacími 

prostředky, které mu umožňují plnit jeho úkoly účinným způsobem. Minimální počet 

personálu požadovaného pro zajištění záchrany musí být stanoven podle Tab. 4 [1]. 

1.3.3 Hasební látky 

Na letišti musí být zajištěny základní i doplňkové hasební látky. Minimální počet 

použitelného množství hasebních látek je uveden v Tab. 5 [1]. 

Základní hasební látkou musí být: 

a) pěna splňující minimální úroveň účinnosti A nebo 

b) pěna splňující minimální úroveň účinnosti B nebo 

c) kombinace těchto látek, 

s výjimkou, že základní hasební látka pro letiště kategorie 1 až 3 musí splňovat alespoň 

minimální úroveň účinnosti B [1]. 

Množství vody určené pro výrobu hasicí pěny jsou odvozeny z intenzity dodávky 

8,2 l∙min∙m
-2

 u hasicí pěny s minimální úrovní účinnosti A a 5,5 l∙min∙m
-2

 u hasicí pěny 

s minimální úrovní účinnosti B. Tyto intenzity dodávky se považují pro dosažení lokalizace 

požáru v průběhu jedné minuty za minimální.  

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 (oxid uhličitý CO2, 
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halogenované uhlovodíky - halony), které mají ekvivalentní požární účinnost. Pro účel 

záměny látek musí být použity následující ekvivalenty [1]: 

a)  1 kg hasícího prášku nebo 1 kg halonu 

nebo 2 kg oxidu uhličitého (CO2) 
= 

1,0 l vody pro výrobu hasicí pěny 

s minimální výkonností stupně A; 

b)  1 kg hasícího prášku nebo 1 kg halonu 

nebo 2 kg oxidu uhličitého (CO2) 
= 

0,66 l vody pro výrobu hasicí pěny 

s minimální výkonností stupně B. 

Množství vody pro tvorbu pěny a doplňkových látek připravených na záchranných a 

požárních vozidlech musí být v souladu s kategorií letiště. 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. Pro další rychlé doplnění 

zásahových vozidel na místě letecké nehody musí být k dispozici doplňkové zásobování 

vodou (např. nadzemní a podzemní hydranty) [1]. 

Tab. 5   Minimální použitelné množství hasebních látek [1] 

Kategorie 

letiště 

Pěna splňující úroveň 

účinnosti A 

Pěna splňující úroveň 

účinnosti B 
Doplňkové látky 

voda 
hasební výkon 

roztoku pěny/min 
voda 

hasební výkon 

roztoku pěny/min 

hasební 

prášek 

hasební 

výkon 

[l] [l] [l] [l] [kg] [kg∙s
-1

] 

1 

záměrně nepoužito 
2 

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 
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1.3.4 Další požadavky 

Pro zajištění požární ochrany letiště musí být také splněn požadovaný zásahový čas 

(čas mezi prvním zavoláním na ZPS a časem, kdy první zasahující vozidlo je ve stavu 

aplikace pěny nejméně 50% výtokové rychlosti). Zásahový čas ZPS nesmí přesáhnout tři 

minuty na kteroukoliv část provozované RWY za optimálních podmínek dohlednosti a stavu 

povrchu vozovky. Provozním cílem ZPS na letišti je dosažení zásahového času 

nepřevyšujícího dvě minuty na kteroukoliv část kterékoliv provozované RWY za optimálních 

podmínek dohlednosti a stavu povrchu vozovky. Tyto zásahové čas jsou stanoveny tak, aby se 

v co nejkratším čase provedla úplná likvidace požáru [1],[9]. 

1.4 Nesoulad právních předpisů 

V právním rámci ČR existuje nesoulad v názvosloví. Nesoulad je mezi prováděcím 

předpisem L 14 k zákonu o civilním letectví a zákonem o požární ochraně a jeho prováděcích 

předpisech (zejména vyhl. č. 247/2001 Sb.). Nesoulad lze shrnout do několika bodů: 

a) záchranná a hasičská služba versus hasičský záchranný sbor; 

b) zásahový čas versus výjezdový a dojezdový čas; 

c) proces zřizování (statut) jednotky HZS podniku není v optimálním souladu  zákon 

o požární ochraně s požadavky L 14. Dle zákona o požární ochraně se jednotka zřizuje 

na základě posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace zdolávání požáru. Žádný 

obdobný postup v L 14 neexistuje; 

d) pokud stávající letištní jednotky neprokáží proces zřízení dle zákona o požární ochraně, 

nemají statut jednotky PO. Nemohou proto uplatňovat oprávnění velitele zásahu a 

všechny další návaznosti (odškodňování, náhrady, požadování součinnosti atd.) dle 

zákona o požární ochraně jsou následně zpochybnitelné; 

e) dle L 14 je základním cílem ZPS záchrana životů při letecké nehodě nebo incidentu 

na letišti nebo v jeho blízkém okolí. Pokud by letištní jednotka neměla statut jednotky 

PO, pak by mohlo dojít k tomu, že by personál ZPS nemohl zasahovat mimo areál 

letiště. Velitel zásahu by ho mohl z místa zásahu vykázat. Využití letištní jednotky by 

se pak muselo řešit přes osobní a věcnou pomoc či smlouvou mezi HZS kraje a 

příslušným letištěm. 
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Pokud letištní jednotky nemají statut jednotky PO, pak nelze také uplatňovat 

oprávnění a další návaznosti, které vyplývají ze zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o IZS“). Chybí také vazba mezi letištními pohotovostními plány a dalšími plány 

na úseku IZS tvořené na základě uvedeného zákona (poplachový plán kraje, havarijní plán 

kraje). Problém lze zřejmě přičíst nesprávnému překladu mezinárodního předpisu, 

bez znalosti terminologie požární ochrany v ČR. 

Chybí provázanost mezi pojmem mimořádná událost dle zákona o IZS a pojmy letecká 

nehoda, vážný incident a incident dle zákona o civilním letectví. Pojmy v rámci zákona 

o civilním letectví berou dle definic v úvahu závažnost situace, kdežto závažnost mimořádné 

události se určuje pomocí stupňů poplachu [19]. 
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2 Vývoj mezinárodního letiště v Karlových Varech 

Pro lepší porozumění řešené problematiky je nezbytné zmínit také historické okolnosti 

mající vliv na vývoj a provoz současného letiště. Tato část se tedy zaměřuje na období vzniku 

letiště KV, okolnosti  jeho založení a jak se měnilo v průběhu 20. století až po jeho současný 

stav. Nakonec budou nastíněny také jeho budoucí rozvojové aktivity a možnosti. 

2.1 Historický přehled 

Důvodem vzniku letiště u Karlových Varů byl rozvoj letectví a civilní letecké dopravy 

v Československu na počátku 20. let 20. století. Městská rada v roce 1925 odhadla nezbytnost 

leteckého spojení s ostatními městy v Československu i v zahraničí. V součinnosti s městskou 

radou Mariánských Lázní, kde se v té době rovněž rozhodovalo o založení letiště, byl 

předložen záměr leteckého spojení mezi Mariánskými Lázněmi, Karlovými Vary a 

německými městy – Chemnitz, Lipsko a Berlín [15]. 

 

Obr. 1   Historický pohled na letiště KV [15] 

Vhodná lokalita pro letiště v blízkosti města Karlovy Vary se vyhledávala až do roku 

1927. Lokalita pro umístění letiště byla nakonec vybrána na území katastru Olšová Vrata. 

Po výkupu pozemku a majetkoprávním vypořádání převzalo v roce 1929 z pověření 

československého státu ministerstvo veřejných prací zajištění dalších přípravných prací 

na výstavbu letiště v hodnotě převyšující milion korun. Letištní pláň byla odvodněna, 

zrekultivována a oseta travou. Holá letištní plocha ve tvaru lichoběžníku měla celkovou 

rozlohu 40 ha, bez letištních objektů. Letištní objekty byly uvedeny do provozu v roce 1933 

(Obr. 1). Letecký provoz začal v provizorních podmínkách již 15. května 1931 na trati Praha - 
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Mariánské Lázně - Karlovy Vary. Od té doby se rozvíjel. V roce 1936 bylo letiště Karlovy 

Vary - Olšová Vrata dokonce zařazeno do sítě evropských letišť s návazností na spojení 

z Prahy do Amsterodamu, Berlína, Bělehradu, Budapešti, Vídně a dalších měst. V letech 

1937-1938 mělo letiště spojení s 11 městy v Československu. Ve válečných letech okupovala 

letiště stíhací pilotní škola Luftwaffe. Letiště bylo válečnými události vážně poškozeno. 

Po válce se veškeré úsilí zaměřilo na jeho rychlé zprovoznění, provoz byl obnoven již v roce 

1946 sezónní linkou Praha – Karlovy Vary – Praha. 

Od roku 1952 nastává v rozvoji karlovarského letiště nová éra. Byla zahájena výstavba 

vzletové a přistávací dráhy s cementobetonovým krytem v délce 2 150 m, včetně pojezdové 

dráhy. Postupně byla rozšířena odbavovací plocha, provedeny generální opravy letištních 

objektů, příjezdové komunikace apod. Letiště bylo vybaveno novou zabezpečovací leteckou 

technikou. V roce 1960 byl provoz obnoven. 

Letiště mělo spojení s Brnem, Ostravou a Košicemi, Berlínem a nepravidelnými 

linkami s Vídní. V roce 1965 vybudovali pracovníci letiště vlastními silami radiomaják 

na kopci u Stružné a byl zahájen celoroční provoz. Vrcholným obdobím v historii letiště byl 

rok 1978. Denně se provozovalo šest pravidelných leteckých spojů, z nichž čtyři spojovaly 

Karlovy Vary s Moravou a Slovenskem. V obou směrech bylo odbaveno 50 tisíc cestujících. 

Státní opatření směřující k úspoře pohonných hmot a prudký nárůst cen letenek zapříčinily 

v následujícím roce citelný pokles zájmu o cestování letadly. Na letišti Karlovy Vary klesl 

provoz o 74% a nakonec byl zastaven. V té době se dokonce zvažovala otázka jeho dalšího 

provozování jako civilního dopravního letiště. Od roku 1981 byl udržován pouze sezónní 

(letní) provoz mezi Prahou a Karlovými Vary s možností tranzitu. 

Přes veškerá omezení leteckého provozu v důsledku poklesu zájmu o leteckou 

přepravu byl provoz obnoven. V letech 1984 – 1985 byl zrealizován cementobetonový kryt 

vzletové a přistávací dráhy asfaltobetonovým kobercem v rámci její kompletní opravy. 

Od roku 1989 má letiště opět statut mezinárodního letiště. Vytvářejí se podmínky pro širší 

využívání jeho kapacity. Postupně se realizují doplňující investice. Například byl vybudován 

světelný a radionavigační systém pro zajištění bezpečnosti letového provozu vzhledem 

k okolnímu členitému terénu, objekt pro ZPS, trafostanici s náhradním zdrojem elektrické 

energie, nový kabelový přívod apod. Byla rovněž rekonstruována odbavovací budova a 

pracoviště řízeni letového provozu. Z hlediska vybavenosti má letiště všechny podmínky 

pro rozvoj letecké dopravy [11]. 
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2.2 Současný stav 

Dnes má letiště KV status veřejného mezinárodního letiště, jehož vlastníkem je 

od roku 2004 Karlovarský kraj. Ten koncem roku 2005 zahájil rozsáhlou modernizaci letiště. 

Hlavním cílem této modernizace bylo dosažení úrovně technických parametrů vzletové a 

přistávací dráhy, světelného zabezpečovacího zařízení a terminálu pro cestující obvyklé 

u srovnatelných letišť regionálního významu v EU za současného zvýšení bezpečnosti 

leteckého provozu. Srovnatelná letiště v ČR a v EU dle počtu odbavených cestujících za rok 

2009 jsou uvedena v Tab. 6. Jeho nadmořská výška je 605 m n. m. Současným 

provozovatelem letiště je společnost Letiště Karlovy Vary s. r. o. [15],[17]. 

Tab. 6   Příklady letišť regionálního významu v ČR a EU [18] 

Stát ICAO kód Letiště 
Počet odbavených cestujících 

za rok 2009 

Česká republika LKKV Letiště Karlovy Vary 68 533 

Česká republika LKPD Letiště Pardubice 61 485 

Finsko EFKI Kajaani 66 013 

Francie LFMH St. Etienne Boutheon 70 125 

Německo EDFM Mannheim City 51 360 

Itálie LIBF Foggia 70 061 

Portugalsko LPPI Pico 61 330 

Švédsko ESOE Örebro 68 517 

Spojené království EGPN Dundee 70 398 

Modernizace letiště byla rozčleněna na tři etapy. I. etapa zahrnovala rekonstrukci 

stávající vzletové a přistávací dráhy (RWY), které končila její životnost. Cílem I. etapy bylo 

navýšit únosnost RWY, aby vyhovovala současným typům letadel s vyšší vzletovou 

hmotností (např. Airbus A-321). V rámci stavebních prací této etapy modernizace došlo 

současně k úpravě nivelety východního konce RWY, tj. k narovnání výškových poměrů 

na dráze. Splnila se tím podmínka pro možnost používání RWY za podmínek výrazně snížené 

dohlednosti, daná leteckými předpisy. Realizací úpravy nivelety došlo také ke zvýšení 

bezpečnosti leteckého provozu při přiblížení a přistání. 

II. etapa modernizace zahrnovala kompletní rekonstrukci světelného zabezpečovacího 

zařízení vzletové a přistávací dráhy, včetně výstavby nové přibližovací řady se zábleskovým 
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světelným systémem a včetně kompletní rekonstrukce veškerého energetického zázemí letiště. 

Cílem bylo vybudování světelného systému RWY 29 CAT I ICAO, který by umožnil přistání 

letadel za výrazně horších meteorologických podmínek než před rekonstrukcí. Letiště se tak 

stalo dostupnější zejména v podzimních a zimních měsících, kdy bylo často přistání z důvodu 

meteorologických podmínek znemožněno, a plánované lety se musely odklánět na jiná 

letiště [15]. 

 

Obr. 2   Nová odbavovací hala 

III. etapa modernizace se vztahovala k terminálu a její realizace byla rozdělena 

do dvou částí. První část řešila vnitřní úpravy a přístavbu stávající odbavovací budovy 

s ohledem na plnění Schengenských dohod, které na mezinárodních letištích v ČR vstoupily 

v platnost 30. března 2008. I po těchto nezbytných úpravách by však v blízké budoucnosti 

stávající rekonstruovaná odbavovací budova z hlediska prostoru přestala vyhovovat vzhledem 

k očekávanému nárůstu počtu cestujících a požadavku na možnost souběžného odbavování tří 

i více letů najednou. Druhá část III. etapy modernizace letiště Karlovy Vary tak reagovala 

na tuto naléhavou potřebu projektem výstavby zcela nové odbavovací haly (viz Obr. 2) 

s moderními a komfortními prostory pro odbavení cestujících a poskytování souvisejících 

služeb. Výstavba této nové haly započala v únoru roku 2008 a byla dokončena na jaře roku 

2009 [15]. 

Záměrem modernizace bylo, aby letiště bylo schopno pojmout zvyšující se počet 

odbavených cestujících celkem, tj. dohromady počet cestujících, kteří projdou terminálem 

(přílet i odlet), a počet cestují čekajících na přestup (tranzitní cestující), a tím se zvýšila jeho 
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kapacita. Nárůst počtu odbavených cestujících je patrný zejména v posledních pěti letech 

(2007 – 2011). Vývoj počtu odbavených cestujících celkem na letišti v posledních 10 letech 

(2002 – 2011) je znázorněn na Obr. 3. 

 

Obr. 3   Vývoj odbavených cestujících celkem na letišti Karlovy Vary (2002 – 2011) [11] 

S nárůstem počtu cestujících souvisí i počet pohybů letadel na letišti. V posledních 

letech došlo zejména k nárůstu provozu větších dopravních letadel. Z toho vyplývá, že 

i při stejném počtu pohybů letadel dochází k nárůstu počtu přepravených cestujících celkem, 

protože větší dopravní letadla pojmou více pasažérů. Provoz na letišti se postupně proměňuje, 

pokračuje trend nárůstu podílu provozu větších letadel a snižování podílu letů tzv. general 

aviation (letadla všeobecného letectví), zejména podíl sportovních a vyhlídkových letů. Počet 

pohybů letadel z tohoto důvodu v posledních třech letech (2009 – 2011) mírně klesá. 

Za posledních pět let (2007 – 2011) je průměr 6 767 pohybů letadel za rok, z čeho vyplývá, že 

počet pohybů za den je 18. V dlouhodobém průměru za posledních deset let (2002 – 2011) se 

pohybuje počet pohybů letadel ročně nad 6 000 pohyby. Vývoj počtu pohybů letadel 

v posledních 10 letech je patrný z Obr. 4. 
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Obr. 4   Vývoj počtu pohybů letadel na letišti Karlovy Vary (2002 – 2011) [15] 

2.3 Předpokládaný vývoj 

Při popisu dalšího vývoje letiště KV lze vycházet z koncepce rozvoje tohoto území 

(letiště a dotčené přilehlé okolí), kterou je Územní studie rozvoje a využitelnosti letiště 

Karlovy Vary. Ta byla předložena v roce 2008 a předpokládá další rozvoj letiště a dále 

vyplývají z ní hlavní záměry. Z hlediska požární ochrany, kterou se tato práce zabývá, jsou 

nejdůležitější následující záměry [15]. 

Tab. 7   Předpokládané výkony letiště ve špičce v roce 2025 [15] 

Časový údaj Cestující 

Pohyby letadel  

celkem dopravní ostatní 

hodina 535 15 5 10 

den 3 745 98 35 63 

měsíc 94 160 2 589 880 1 709 

rok 492 970 20 710 7 040 13 670 

Hlavním předpokladem je rozvoj letiště. Ten vychází z toho, že počet odbavených 

cestujících a pohyb letadel poroste. Předpokládaný výkon letiště vycházející ve výhledu 

do roku 2025 je uveden v  Tab. 7 a Tab. 8. Dalším záměrem je rozšiřování a prodlužování 
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RWY, aby mohla přistávat a odlétat letadla až letadel až do velikostní a výkonové kategorie 

odpovídající kódovému označení 4E dle předpisu L 14 (tj. jmenovitá délka dráhy vzletu 

letounu 1 800 m a více, rozpětí křídla od 52 m až do, ale ne včetně 65 m a vnější rozchod kol 

hlavního podvozku od 9 m až do, ale ne včetně 14 m). V současnosti letiště odpovídá 

kódovému značení 3C (tj. jmenovitá délka dráhy vzletu letounu od 1 200 m až do, ale ne 

včetně 1 800 m, rozpětí křídla od 24 m až do, ale ne včetně 36 m a vnější rozchod kol 

hlavního podvozku od 6 m až do, ale ne včetně 9 m) [1],[15]. 

Tab. 8   Předpokládané výkony letiště v průměru v roce 2025 [15] 

Časový údaj Cestující 

Pohyby letadel 

celkem dopravní ostatní 

hodina 84 3,5 1,2 2,3 

den 1 330 57 19 38 

měsíc 41 090 1 726 587 1 139 

rok 492 970 20 710 7 040 13 670 

Mezi další důležité záměry vycházející ze studie patří napojení letiště na silniční síť a 

město Karlovy Vary. Toto napojení je důležité hlavně z hlediska příjezdu posilových jednotek 

požární ochrany na letiště při mimořádné události (např. letecká nehoda, požár). Příjezd 

na letiště Karlovy Vary je ze silnic první třídy I/6 (Cheb – Karlovy Vary – Praha) a 

I/20(Karlovy Vary – Toužim – Plzeň) po silnicích třetí třídy III/20811 (Olšová Vrata – 

Kolová), III/2087 (Březová – Kolová) a III/2082 (Březová – Stanovice). Silnice I/6 je 

postupně nahrazována novou silnicí R6 s napojením na průtah městem Karlovy Vary a 

na silnice I/13 (Karlovy Vary – Ostrov) a I/20. Připravuje se rekonstrukce silnice III/20811 

včetně stavby mimoúrovňové křižovatky v napojení na R6 a s obchvatem sídla Olšová Vrata. 

Tento příjezd zabezpečuje hlavní napojení letiště na silniční síť a město Karlovy Vary. Tento 

příjezd k letišti sníží dojezdové časy posilových jednotek a dalších složek IZS. 

Dále dojde dle studie ke změně pozemních objektů, některé budou zrekonstruovány, 

některé zdemolovány a jiné objekty budou nově postaveny. Mezi nově postavené objekty 

v areálu letiště bude patřit stanice HZS podniku, resp. objekt určený pro ZPS (personál, 

mobilní techniku, hasiva) s rozsahem odpovídajícím kategorii letiště 9 (viz Tab. 2). Z hlediska 

požární ochrany letiště je odpovídající stanice HZS podniku nedílnou součástí požárního 

zabezpečení celého areálu [15].  
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3 Optimalizace systému požární ochrany na letišti Karlovy Vary 

Vzhledem k nárůstu počtu cestujících na letišti KV (viz Obr. 3) je potřeba zajistit jejich 

adekvátní ochranu. Při mimořádných událostech (např. letecká nehoda, vážný incident, požár, 

incident), které se stávají v oblasti civilního letectví, mají záchranné složky jako primární cíl 

záchranu životů. V případě leteckých nehod je klíčovým parametrem, pro účinnou záchranu 

životů, čas. Proto je potřeba klást důraz na zajištění bezpečnosti všech pasažérů i cestujících 

na letišti. Navíc je potřeba brát v úvahu to, že nejnebezpečnější fází letu letadla je jeho vzlet a 

přistání. V této kapitole jsou využity poznatky získané z jednotlivých informačních zdrojů. 

Hlavním záměrem této kapitoly je ukázat možná opatření pro optimalizaci systému požární 

ochrany na letišti KV. Na základě popisu současného stavu letiště budou následně rozvíjeny 

možnosti zvýšení jeho standardu v oblasti požární ochrany. 

Při určování požadavků a hodnocení požární ochrany je potřeba vycházet 

ze základního předpokladu, vyplývajícího ze zákona o požární ochraně, že každý je povinen 

počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a 

majetek. 

Současným provozovatelem letiště je společnost Letiště Karlovy Vary s. r. o., která 

zodpovídá za zajištění požární ochrany na letišti. Požární ochranu na letišti zajišťuje HZS 

podniku, jehož úkoly plní jednotka HZS podniku Letiště Karlovy Vary s. r. o. Ta zároveň plní 

i úkoly stanovené leteckými předpisy pro ZPS. Tento model, kdy jednotka HZS podniku plní i 

úkoly stanované pro ZPS, je vhodný pro zajištění letiště jak z pohledu předpisů o požární 

ochraně, tak z pohledu předpisů o civilním letectví. Požární ochranu a ZPS na letišti by šlo 

zajistit i jinými způsoby (např. jiný subjekt, společná jednotka PO, smluvní pohotovost 

jednotky HZS kraje v areálu letiště v době příletu a odletu letadel apod.). Avšak vzhledem 

k záměru zřizovatele rozšiřovat letiště je tato varianta vhodná i pro budoucí rozvoj letiště. 

Tento model je také vhodný z hlediska možnosti uplatnění práva přednostního velení na místě 

zásahu, tzn. že, velitelem zásahu bude vedoucí zaměstnanec jednotky HZS podniku (velitel 

jednotky, velitel čety, velitel družstva). Kdyby požárních ochranu, resp. ZPS zajišťoval jiný 

subjekt než jednotka PO, pak by při mimořádné události měl právo přednostního velení 

příslušník HZS kraje (ale i např. velitel jednotky SDH obce, pokud by se na místo zásahu 

dostavil před příjezdem jednotky HZS kraje). 
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Jak již bylo uvedeno v kapitole 1.3 Záchranná a požární služba. Při určování 

požadavků na ZPS letiště se neberou v úvahu požadavky na hašení požárů budov a skladů 

pohonných hmot nebo požadavky spojené s pokládáním pěny na RWY. Z hlediska zajištění 

požární ochrany v areálu jednotkou HZS podniku se musí tyto požadavky brát v úvahu, 

protože v areálu letiště se nachází čerpací stanice pohonných hmot jak pro letištní automobily 

a další techniku (motorová nafta), tak pro letadla (JET A-1, AVGAS 100 LL) [1]. 

V období let 2005 – 2010 byla požární ochrana a úkoly ZPS zajišťovány jednotkou 

SDH podniku. S účinnosti od 1. ledna 2011 byla zřízena jednotka HZS podniku. Z kategorie 

jednotky JPO VI se přešlo na kategorii JPO IV. K přechodu na vyšší úroveň jednotky došlo 

z důvodu přepracování dokumentace zdolávání požáru. Dokumentace zdolávání požáru byla 

zpracována na nejsložitější variantu požáru, kterou byl vznik požáru při úniku paliva 

na odbavovací ploše. Ze stanovené nejsložitější varianty požáru a z celkové analýzy 

charakteru provozu letiště vyplývá, že pro zajištění úkolů na úseku požární ochrany a ochrany 

obyvatelstva je nezbytné zřídit jednotku HZS podniku. Na základě této dokumentace určil 

HZS Karlovarského kraje společnosti Letiště Karlovy Vary s. r. o. zřídit jednotku HZS 

podniku Letiště Karlovy Vary s. r. o. S hledem na problematiku zajišťování bezpečnosti 

letišť, tedy včetně ZPS, stanovil HZS Karlovarského kraje, že počet zaměstnanců a vybavení 

jednotky HZS podniku, bude stanoveno dle předpisu L 14, které jsou v souladu i předpisy 

o požární ochraně. Ke zřízení jednotky HZS podniku pomohl i fakt, že společnost Letiště 

Karlovy Vary s. r. o. a HZS Karlovarského kraje měli zájem na zřízení této jednotky [21]. 

Z hlediska požadavků na počet zaměstnanců zařazených do jednotky SDH podniku a 

počet zaměstnanců jednotky HZS podniku, se nic nezměnilo. K výjezdu je připraveno 

družstvo 1+5 (kategorie letiště 6) či družstvo o zmenšeném počtu 1+3 (kategorie letiště 4), dle 

úrovně poskytované ochrany vyplývající z předpisu L 14. Základní početní stav jedné směny 

je 6 zaměstnanců (hasičů). Požadavky na mobilní požární techniku se také nezměnily, dle 

Zřizovací listiny jednotky HZS podniku Letiště Karlovy Vary, jsou požadavky HZS 

Karlovarského kraje odvozeny také z předpisu L 14. Z hlediska těchto požadavků došlo pouze 

ke změně statusu jednotky, ale zvýšily naopak nároky na zaměstnance a zajištění požární 

ochrany na letišti (např. zkrácení výjezdového času). Předpisy o požární ochraně navýšení 

počtu nevyžadují, proto požadovaný počet personálu vychází z přepisu L 14. Hlavní 

požadavek těchto předpisů, že k výjezdu má být připraveno alespoň jedno družstvo nebo 

družstvo o zmenšeném početním stavu, je splněn. 
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Úroveň poskytované ochrany na letišti jednotkou HZS podniku musí být minimálně 

totožná s kategorií letiště (viz Tab. 2). Letiště Karlovy Vary garantuje Řízení letového 

provozu kategorii letiště 4, ale současně splňuje počtem personálu a zásahových automobilů 

kategorii letiště 6 (viz Tab. 3 a Tab. 4). To je z důvodu, že na letišti přistávají i taková letadla, 

která spadají do kategorie letiště 6 (plánované i neplánované lety), avšak počet pohybů těchto 

letadel ve třech po sobě jdoucích nejzatíženějších měsících je menší než 700, proto může být 

kategorie letiště snížena o dvě. Kategorii 6 však musí být schopni garantovat minimálně 

30 min před přistáním nebo odletem daného typu letadla, spadajícího do této kategorie. 

Zásadní organizační změnou související s přechodem na jednotku HZS podniku je 

zřízení speciálních služeb jednotky. Nyní tedy působí v jednotce chemická služba, strojní 

služba, spojová služba, informační služba a technická služba, které se řídí podle řádů těchto 

služeb vydaných MV GŘ – HZS ČR [3]. 

Specifikem letiště KV, které má přímý vliv na rychlost poskytování součinnosti 

jednotce HZS podniku ze strany dalších předurčených jednotek PO pro zásah na letišti KV, je 

jeho poloha. Letiště je vzdáleno od nejbližší stanice HZS Karlovarského kraje 13 km 

s převýšením 236 m, což značně komplikuje dojezdový čas posilových jednotek. Tímto 

faktorem se podmínky na karlovarském letišti stávají unikátní v rámci ČR. Převýšení a 

vzdálenost mezi letišti v ČR a jejich posilovými jednotka je uvedeno v Tab. 9 [19]. 

Tab. 9   Převýšení a vzdálenosti mezi letišti a jednotkami HZS kraje [19] 

Název letiště (lokalita) 
Vzdálenost od nejbližší jednotky HZS 

kraje 
Převýšení 

Letiště Pardubice (Pardubice) 2,3 km 12 m 

Letiště Brno (Brno-Tuřany) 4 km 25 m 

Letiště Ostrava (Mošnov) 17,6 km 40 m 

Letiště Praha (Praha-Ruzyně) 4,5 km 100 m 

Letiště Karlovy Vary (Olšová Vrata) 13 km 236 m 

Ve vztahu k strategii zásahu je dojezdový čas posilových jednotek velmi důležitý, 

protože ke zdolání mimořádné události je třeba mít v místě zásahu dostatečné množství sil a 

prostředků. V oblasti leteckých nehod, je třeba vycházet z vysokého počtu osob, které je 

potřeba zachránit nebo evakuovat z nebezpečného prostoru. V co nejkratším čase se musí 

zahájit požární útok, protože v případě uplatnění taktiky požární obrany mají osoby na palubě 
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letadla jen malou pravděpodobnost na přežití. Konstrukce letadel odolává účinkům sálavého 

tepla jen několik minut. 

Další části této kapitoly budou zaměřeny na jednotlivé oblasti, které by se v rámci 

optimalizace systému požární ochrany měly zajistit. 

3.1 Dislokace jednotky HZS podniku 

Jednotka HZS podniku Letiště Karlovy Vary s. r. o. je dislokovaná na stanici přímo 

v areálu letiště KV. Stanice je jednopodlažní budova a tvoří ji garáž pro mobilní požární 

techniku (Obr. 5), ve které se nachází prostor skladování pěnidla a prostor zajištění 

jednotlivých služeb, dále šatna s nástupním prostorem pro hasiče a denní místnost. 

 

Obr. 5   Stanice jednotky HZS podniku - garáž 

Umístění požární stanice v areálu letiště je vhodné z pohledu zásahových časů
1
, které 

nepřesahují požadované tři minuty na kterékoliv části RWY, nemusí být proto zřízeny 

pobočné stanice. Navíc se nachází v bezprostřední blízkosti navazujících letištních budov 

(Obr. 6). Kdyby v některé z těchto budov vypukl požár, může jednotka zasahovat již 

v prvních fázích rozvoje požáru, tedy v době, kdy je hašení požáru nejúčinnější. Z tohoto 

důvodu je poloha vhodná i z hlediska dojezdových časů jednotky HZS podniku na mimořádné 

                                                 

1
 Při součinnostním cvičení složek IZS 5. 12. 2011 činil zásahový čas s aplikací 50 % výstřiku hasební látky CAS 40 č. 1 

2:44 min [17]. 
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události, které se stanou v areálu letiště KV. Přístup vozidel do prostoru RWY i celého areálu 

je přímý a bez překážek s minimálním počtem zatáček [1]. 

Největším problémem, který souvisí s umístěním stanice v areálu letiště, je ten, že 

zasahuje přibližně jednou třetinou (část garáže) do bezpřekážkového prostoru. V tomto 

prostoru se smí nacházet pouze překážky křehké o nízké hmotnosti, nutných pro účely letecké 

navigace (např. radary). Stanice tvoří pevnou vyšší překážku. Není ani nijak označena jako 

překážka. Stanice byla postavena v 70. letech 20. století, jako dílna, později byla 

rekonstruována jako budova pro jednotku ZPS. Tento problém nebyl zatím komplexně 

řešen [17]. 

 

Obr. 6   Stanice v areálu letiště Karlovy Vary 

 Dalším nedostatkem stanice je, že nevyhovuje požadavkům jednotky HZS podniku, 

ani současným platným předpisům (např. ČSN 73 5710 [16]). Nenachází se v ní sociální 

zařízení (WC, sprchy), ty se nachází v jiné budově. Sociální zařízení se nachází v budově 

ramphahandling, která je součástí stanice, ale není propojena s prostory pro jednotku. Další 

sociální zařízení se nachází v prostorech staré odbavovací haly v tzv. „čisté šatně“, které 

hasiči používají zpravidla před a po ukončení směny [17]. 

Nejsou zde odpovídající prostory pro výkon jednotlivých služeb (chemická, technická, 

spojová, informační a strojní služba). Pro všechny tyto služby je vyhrazen prostor v zadní 

části garáže za mobilní požární technikou, kde je umístěn jeden stůl. Tento stav je nutno, co 

nejdříve změnit. Odpovídající kontrola technických prostředků zajišťuje jejich připravenost 

na zásah jednotky HZS podniku tak, aby nedošlo ke zranění zasahujících hasičů při jejich 

používání. 
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Obr. 7   Stání v řadě se sloupy (rozměry jsou uvedeny v [mm]) [16] 

Velikost stání dle ČSN 73 5710 pro požární automobily se navrhuje podle 

půdorysných rozměrů automobilů, pro které je garáž určena, a ta je následně zvětšena. 

Na podélných stranách se zvětšuje o 1500 mm, jsou-li mezi automobily sloupy, pak lze tuto 

vzdálenost zmenšit na 1200 mm. Provedení je ukázáno na Obr. 7. Uspořádání stání, které je 

na Obr. 7, je obdobné i v garáži letištní jednotky. Avšak vzdálenosti od podélných stran 1000 

mm (RZA a stěna) a 290 mm (CAS a stěna) a mezi vozidly a sloupy 290 mm neodpovídají. 

Tyto vzdálenosti jsou mnohem menší než normativní, jak je vidět i na Obr. 8. Navíc jsou 

na volném místě mezi vozidly umístěny zásobní nádoby (např. 200 l nádoba s pěnidlem, 

nádoby na cvičné pěnidlo). Prostor mezi vozidly je těžce přístupný pro pohyb hasičů [16]. 

  
a)  b)  

Obr. 8   Stání vozidel v garáži požární stanice letiště Karlovy Vary 

Z požadavků předpisu L 14 vyplývá, že všechna mobilní požární technika (záchranná 

a požární vozidla) musí být garážována v požárních stanicích. Tento požadavek není splněn, 
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garáž má pouze tři stání, proto další dvě vozidla jsou umístěna vedle stanice. Mobilní požární 

technika využívaná na letišti Karlovy Vary bude uvedena v následující kapitole. 

 

Obr. 9   Umístění vozidel na letišti Karlovy Vary 

Z požadavků na jednotku HZS podniku vyplývá, že zaměstnanci musí splňovat 

požadavky na fyzickou zdatnost. Proto v rámci jednotky musí probíhat pravidelná fyzická 

příprava. Jako vnitřní výcvikový prostor se používá volný prostor v garáži za požárními 

automobily o velikosti cca 12 m
2
. Dle normy ČSN 73 5710 se zřizují vnitřní prostory 

pro fyzickou přípravu nejméně o velikosti 2 m
2
 na každého zaměstnance ze základního 

početního stavu jedné směny. Velikost tohoto prostoru musí být nejméně 12 m
2
. Velikostně 

by tedy místo vyhovovalo, avšak všechny tyto požadavky jsou stanoveny na samostatnou 

místnost, ale ta se na stanici nenachází. Tato stávající varianta nevyhovuje hygienickým 

požadavkům, ani požadavkům jednotky. Vnitřní výcvikový prostor se umisťuje v blízkosti 

umývárny, vzhledem k tomu, že se na  stanici nevyskytuje sociální zařízení, tak ani tento 

požadavek není splněn. Vnější prostor pro nácvik zásahů na mimořádné události je umístěn 

v areálu letiště jihozápadním směrem od stanice, který odpovídá požadavkům jednotky a není 

v rozporu s předpisy (Obr. 10 a Obr. 11) [16]. 

 

Obr. 10   Výcvikový prostor pro zásahy na mimořádné události – nezpevněná plocha letiště 
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Obr. 11   Výcvikový prostor pro zásahy na mimořádné události – staré garáže 

V současnosti objekt stanice neodpovídá požadavkům kladených na budovy 

pro jednotky PO, ani platným předpisům. Podle studie rozvoje má dojít k postavení nového 

objektu požární stanice. Při jeho návrhu musí být vzaty v úvahu uvedené nedostatky, aby se 

zamezilo chybám v projektu. Nový objekt požární stanice by měl odpovídat minimálně 

požadavkům vyplývajícím z předpisu L 14 a ČSN 73 5710 a měli by být zohledněna 

doporučení uvedená v Airport Service Manual (Doc 9137) Part 1 - Rescue and Fire Fighting. 

Z hlediska celkové strategie požární ochrany na letišti KV je důležité zajistit odpovídající 

stanici pro jednotku HZS podniku. 

3.2 Vybavení jednotky HZS podniku 

Jak již bylo uvedeno, musí vybavení jednotky HZS podniku letiště Karlovy Vary 

odpovídat předpisu L 14. Z toho vyplývá (viz Tab. 3), že jednotka musí být pro kategorii 

letiště 6 vybavena dvěma požárními automobily. Tento počet tvoří dva základní zásahové 

cisternové požární automobily (dále jen „CAS“) CAS 40/8000/800/250 – S 3 R a CAS 

40/8000/800/0/90 – S 3 R, vysvětlení se nachází v Tab. 10. Jedná se o letištní speciální 

vozidla. 

Tab. 10   Základní zásahové požární automobily [22] 

Typ 
Množství převáženého hasiva 

voda [l] pěnidlo [l] prášek [kg] CO2 [kg] 

CAS 40 T-815 č. 1 8 000 800 250 0 

CAS 40 T-815 č. 2 8 000 800 0 90 
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Vozový park jednotky HZS podniku dále tvoří rychlý zásahový automobil, pomocný 

automobil a velitelský automobil. Popis těchto zásahových automobilů je uveden v Tab. 11. 

Tab. 11   Speciální zásahové požární automobily [22] 

Typ Označení Převážené prostředky 

VW Transportér RZA – L 1 R 

záchranné a vyprošťovací prostředky – motorová řetězová 

pila, rozbrušovací agregát, hydraulické vyprošťovací 

zařízení LUKAS, zdravotnický materiál, sorbent 

NIVA OA – UL 1 - 

Renault Megane VEA – UL 1 - 

V případě, že dojde k situaci, že bude jeden z požárních automobilů CAS 40 mimo 

provoz či mimo stanici z důvodu opravy či revize, musí být za něj zajištěna odpovídající 

náhrada. V případě výpadku trvajícího několik hodin může náhradu poskytnout HZS 

Karlovarského kraje. Ten může poskytnout kombinovaného hasicího automobilu (dále jen 

„KHA“) KHA 20/2000/1200/500/180 M1 Z (typ hasebního prášku FUREX ABC) s posádkou 

na letiště KV. Pokud by však měl být výpadek delší (např. generální oprava), pak musí letiště 

KV zajistit odpovídající požární automobil jiným způsobem. V současné době toto letiště řeší 

tak, že si vypůjčí CAS z okolních obcí. Není však řešena potřeba hasebního prášku, spoléhá 

se na to, že ho v případě potřeby (hrozící mimořádné události) poskytne HZS Karlovarského 

kraje jedním ze dvou KHA [17],[19]. 

Jednotka HZS podniku používá pěnidlo STHAMEX – AFFF 3 % F-15, které splňuje 

úrovni účinnosti B. Zásoba vody, pěnidla a prášku v zásahových automobilech odpovídá 

požadavkům dle Tab. 5. Další zásoba pěnidla pro požární automobily je 3 200 l a je uložena 

na požární stanici ve třech 1 000 l nádobách (Obr. 12) a jedné 200 l nádobě, tento stav 

odpovídá požadované zásobě pěnidla. Na letišti by měli být zásoby pěnidla, které jsou dvakrát 

větší než množství hasiva uskladněného na vozidlech. Jednotky HZS Karlovarského kraje 

používají pěnidlo STHAMEX – F-15 3 %. Obě pěnidla jsou syntetická, proto by nemělo 

docházet k nežádoucímu rozkládání pěny při společném zásahu. Výrobce udává, že obě 

pěnidla v napěněném stavu se snáší s jinými pěnotvornými prostředky. Jako doplňková 

hasební látka dle předpisu L 14 se používá hasební prášek ABC FAVORIT 111 [17],[19]. 
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Obr. 12   Skladování pěnidla v 1000 l nádobách 

Vybavení jednotky HZS podniku odpovídá požadavkům, které stanovil HZS 

Karlovarského kraje a jsou v souladu i leteckými předpisy. Zabezpečení letiště Karlovy Vary 

je v tomto ohledu na dobré úrovni a není nutno tento stav měnit. Je důležité ho udržet 

minimálně na této úrovni.  Jako doplňková hasební látka se používá hasební prášek ABC 

FAVORIT 111, zde by bylo dobré zvážit při novém nákupu typ BC prášku, který je určený 

na požár paliva pod tlakem (prášek třetí dimenze). Typ ABC prášku, je určen i na tuhé látky a 

z hlediska hašení požáru letadla, toto použití snižuje jeho účinnost. Dále zajištění náhradní 

techniky v případě výpadku některé z CAS by mělo být zajištěno smluvně např. s obcí se 

zřízenou jednotkou SDH obce nebo s jiným subjektem, který dokáže odpovídající automobil 

zabezpečit i hasebním práškem. 
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3.3 Zásobování letiště požární vodou 

Areál letiště je zásobován vodou z vodovodního řadu. Pro odběr požární vody 

pro potřeby požárního zásahu jsou v areálu určeny nadzemní a podzemní hydranty (Obr. 13). 

Nadzemní hydranty se nacházejí v blízkosti letištních budov. U RWY se nachází podzemní 

hydrant v blízkosti brány č. 7 (Vítkův vrch), ten je ale nefunkční. Při opravě přilehlé 

komunikace došlo k přerušení potrubí, ale nedošlo k jeho opětovnému zprovoznění. Letiště 

tím přišlo o strategické odběrné místo. Na druhém konci RWY (směr Andělská Hora) se 

podzemní ani nadzemní hydrant nevyskytuje. To může činit problém při rozsáhlém požáru, 

pro jehož zdolání je potřeba velké množství vody. V tom případě dojde ke zřízení dálkové 

dopravy vody hadicemi nebo kyvadlové dopravy vody, příp. jejich kombinace. Všechny tyto 

postupy však vyžadují vyšší počet zasahujících hasičů, mobilní techniky a dalších 

technických prostředků. Při letecké nehodě je však prvotní prioritou záchrana cestujících a 

posádky z letadla, na kterou budou využiti hasiči přítomní na místě zásahu. Vzhledem 

ke vzdálenosti posilových jednotek PO od letiště bude úseku zásobování vodou zajištěn 

s časovou prodlevou. 

 

Obr. 13   Rozmístění hydrantů v areálu letiště Karlovy Vary [14] 

Jako zdroj požární vody lze využít nedaleký rybník v obci Olšová Vrata. Voda 

z rybníka není vhodná v případě, kdy je potřeba hašení pěnou, protože jakékoliv drobné 

nečistoty způsobují rychlejší rozpad pěny než při použití čisté vody [17]. 
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Dle předpisu L 14 musí být v místě letecké nehody k dispozici doplňkové zásobování 

vodou pro rychlé doplnění zásahových vozidel. V rámci rekonstrukce vodovodních řadu a 

rozvodů, by proto mělo dojít k vytvoření odběrných míst v blízkosti obou konců RWY 

(podzemní hydranty) tak, aby byla zajištěna rychlá dostupnost požární vody při zásahu 

jednotek PO po celé délce RWY. V rámci toho by mělo být zřízeno jedno odběrné místo u 

stanice jednotky HZS podniku. Všechna odběrná místa je potřeba udržet celoročně 

v provozuschopném stavu. Toto je však finančně nákladná varianta. K zajištění by mohla být 

k dispozici cisterna na vodu, která by zajistila aspoň doplnění jedné CAS 40 na místě zásahu. 

Druhá CAS 40 by měla mezi jejím doplněním čas doplnit vodu mimo místo zásahu. Takový 

druh zásobování vodou je potřeba zajistit před dojezdem posilových jednotek, pak se poměr 

sil a prostředků změní a lze zvolit odpovídající taktiku pro zajištění další vody. 

3.4 Jednotky PO předurčené k zásahu na letišti KV 

Při mimořádné události (např. letecká nehoda, požár, incident, vážný incident), kdy je 

potřeba k záchranným a likvidačním pracím více jednotek požární ochrany popř. složek IZS, 

je důležité vědět, které jednotky jsou pro území letiště předurčeny. Jednotky požární ochrany, 

které jsou předurčeny pro zásah na letišti Karlovy Vary, jsou uvedeny v Požárně 

poplachovém plánu Karlovarského kraje (dále jen „požární poplachový plán“). V požárním 

poplachovém plánu je provozovatel letiště zahrnut jako samostatný objekt, na který jsou 

s ohledem na specifické podmínky předurčeny poplachovým plánem předem vybrané 

jednotky PO. Tedy předurčenost sil a prostředků k zásahu je odlišná od předurčenosti 

na katastrálním území Olšová Vrata, ve kterém se letiště nachází. 

Při mimořádné události je potřeba brát v úvahu, aby na místě zásahu bylo potřebné 

množství sil a prostředků, tzn. vyhlásit příslušný stupeň poplachu. Povolání potřebného počtu 

sil a prostředků musí být v rámci vyhlášeného stupně poplachu přizpůsobeno co nejreálněji 

situaci a mimořádné události, jež vyhlášení příslušného stupně vyvolala. Stupeň poplachu 

pro dané místo zásahu může být změněn požadavkem velitelem zásahu na potřebu sil a 

prostředků. Požadované množství sil a prostředků pro kategorii letiště 4 tvoří jednotky PO 

v I. stupni poplachu a pro kategorii 6 II. stupeň poplachu. Zasahující jednotky, které zasahují 

v prvních třech stupních poplachu na letišti Karlovy Vary dle požárního poplachového plánu, 

jsou uvedeny v Tab. 12 [5],[21]. 
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Tab. 12   Zasahující jednotky v jednotlivých stupních poplachu [5] 

I. stupeň II. stupeň III. stupeň 

1 JSDH
2
 podniku Letiště 

Karlovy Vary s. r. o.
3
 

5 HZS Sokolov 11 JSDH Bochov 

2 HZS Karlov Vary 6 JSDH Stružná 
12 HZS podniku Sokolovská 

Uhelná a. s. Sokolov 

3 HZS Karlov Vary 7 JSDH Ostrov 13 JSDH Hájek 

4 VHJ
4
 Hradiště 8 JSDH Chodov (SO) 14 JSDH Stará Role 

 9 HZS Toužim 15 JSDH Kyselka 

 10 JSDH Tašovice  

Posilové (součinnostní) jednotky mají vstup do areálu letiště zajištěn přístupovými 

branami. Pro vstup do areálu letiště je určeno 9 bran (Obr. 14), pro vjezd posilových jednotek 

jsou dle Letištního pohotovostního plánu LKKV určeny pouze 2 brány. Těmito branami jsou 

brány č. 1 (hlavní vjezdová brána) a č. 7 (Vítkův vrch). Tyto brány jsou využívány pro příjezd 

jednotek z důvodu dobrého přístupu k nim po zpevněných komunikacích. K bráně č. 2 a č. 3 

vede také zpevněná komunikace, ale ta vede přes les a z hlediska dojezdových časů, by je jen 

prodloužila. Vjezd do areálu bránou č. 6 (Olšová Vrata) vede také po zpevněné komunikaci a 

z hlediska dojezdového času je také vhodná. Ale tato brána není využívána z důvodu, že je 

potřeba rekonstruovat cestu od brány na RWY. Mimo jiné je tato brána vhodná pro příjezd 

jednotek, kdyby byl přístup k letišti znemožněn přes bránu č. 1 a č. 7.  K bráně č. 4 a č. 5 

vedou nezpevněné komunikace a za zhoršených meteorologických podmínek je pro příjezd 

jednotek nevhodná, tzn. možnost zapadnutí mobilní požární techniky. Brány č. 8 a č. 9 jsou 

vhodné pro vjezd při požáru některé z budov v areálu letiště, při mimořádné události na RWY 

nejsou vhodné, protože od nich nevede přímá cesta k RWY. O tom, kterou branou budou 

jednotky naváděny, rozhoduje velitel zásahu (určený zaměstnanec jednotky HZS podniku). 

Příjezd volí tak, aby byly tyto jednotky, co nejrychleji navedeny k místu zásahu. 

                                                 

2
 JSDH = jednotka sboru dobrovolných hasičů. 

3
 V aktuálním znění požárního poplachového plánu je stále uvedena jednotka SDH podniku Letiště Karlovy 

Vary s. r. o., jako první zasahující jednotka. K aktualizaci dochází jednou za dva roky. Poslední byla v roce 2010 

a v roce 2012 zatím nebyla provedena. 
4
 VHJ = vojenská hasičská jednotka. 
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Obr. 14   Rozmístění vstupní bran do prostoru letiště [14] 

Pro každou bránu je určena varianta příjezdu. Varianta č. 1 je trasa po hlavní 

příjezdové komunikaci hlavní vjezdovou bránou č. 1, vyčkávací stanoviště tvoří asfaltová 

plocha za požární stanicí. Varianta č. 2 je trasa po hlavní příjezdové komunikaci bránou č. 7 

(viz Obr. 15), vyčkávacím stanovištěm tvoří betonová plocha pojezdového dráhy u prahu 

11 [21]. 

 

Obr. 15   Vstupní brána č. 7 Vítkův vrch 

Koordinace příjezdu posilových jednotek je důležitá z hlediska zajištění vstupu 

na letiště. Vstupní brány se dají odemknout pouze z vnitřní strany areálu letiště (viz Obr. 15). 

Otevřením těchto bran jsou pověřeni příslušníci Inspektorátu cizinecké policie. Ten dále 

reguluje v součinnosti s TWR příjezd, soustředění a navedení posilových jednotek. 

Po zajištění těchto úkolů brání vstupu neoprávněným osobám do prostoru letiště. Čímž je 

zajištěno místo zásahu, proti nepovolaným osobám. Pokud by k otevření bran nedošlo, 

musely by přijíždějící jednotky použít ke vstupu na letiště dostupné prostředky (např. kleště 

pro prostřižení otvoru v plotě), zejména při nebezpečí z prodlení. V tom případě by nebylo 
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letiště chráněno proti neoprávněným vstupům. Nebo ke vstupu použít jinou bránu, čímž by se 

prodloužila doba dojezdu posilových jednotek [21]. 

Po příjezdu posilových jednotek na letiště, dochází k jejich navádění k místu zásahu. 

V areálu letiště se nacházejí mokřady, proto navedení musí vést mimo ně, aby nedošlo 

k zapadnutí požárních automobilů. Kolem RWY je travnatý porost, v případě déle trvajících 

dešťů může dojít k podmáčení terénu a lze předpokládat obdobný problém jako u mokřadu. 

Zapadnutí techniky hrozí u brány č. 7, která je mezi mokřady [17]. 

3.5 Aktivace sil a prostředků 

Vyhlášení poplachu souvisí jak s výjezdem jednotky HZS podniku letiště, tak 

s výjezdem dalších složek IZS, tj. zejména jednotky HZS kraje, Policie ČR a zdravotnické 

záchranné služby (dále jen „ZZS“). V této oblasti byl identifikován prostor pro zvýšení 

efektivity přenosu informací v systému, tedy průnik informace o letecké nehodě od řízení 

letového provozu (dále jen „TWR“) ke složkám IZS. Celý proces je potřeba nastavit tak, aby 

se všechny dotčené složky dostavily na místo mimořádné události, resp. místo zásahu, v co 

nejkratším čase. S ohledem na polohu karlovarského letiště je možné ušetřit čas potřebný 

k soustředění potřebného množství sil a prostředků složek IZS urychlením přenosu informací. 

Proces aktivace IZS je soubor nezbytných činností v čase   , který lze určit 

z rovnice (1). Jednotlivé činnosti představující časy    jsou uvedeny v Tab. 13. 

   ∑  

 

   

 [min] (1) 

Tab. 13   Proces reakce IZS – jednotlivé činnosti v čase    

Čas    [min] Činnosti v čase 

   čas ohlášení mimořádné události pilotem letadla na TWR 

   čas ohlášení mimořádné události z TWR jednotce HZS podniku 

   čas ohlášení mimořádné události z jednotky HZS podniku na KOPIS 

   čas předání informací o mimořádné události na operační střediska složek IZS 

   čas pro vyhlašování poplachu složkám IZS 

   čas potřebný pro výjezd složek IZS 

   čas jízdy z místa dislokace složky IZS na místo mimořádné události 
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Tato kapitola se zaměřuje na zefektivnění procesu vyhlášení poplachu jednotkám PO, 

resp. složkám IZS, které jsou předurčeny k zásahům na letišti Karlovy Vary. Krajské operační 

a informační střediska (dále jen „KOPIS“) plní zároveň úkoly operačního a informačního 

střediskem IZS (dále jen „OPIS IZS“). Řešená problematika má souvislost s dojezdovými 

časy. Dojezdový čas závisí na mnoha parametrech a jevech (meteorologické podmínky, 

dopravní situace), pro jejich zkrácení lze zavést moderní požární techniku či zlepšit dopravní 

dostupnost pro techniku jednotek PO na místa zásahů. Z hlediska procesu vyhlášení poplachu 

je klíčové dostat v co nejkratším čase k jednotkám informaci o incidentu mimořádné události 

na letišti. Tím lze zajistit včas dostatečné množství sil a prostředků na místě zásahu. 

V rámci řešení problematiky aktivace sil a prostředků byly ze strany HZS 

Karlovarského kraje v rámci prověřovacích cviční, měřeny reálné dojezdové časy první 

posilové jednotky PO pro letiště Karlovy Vary (Tab. 12), kterou je jednotka HZS 

Karlovarského kraje dislokovaná na stanici HZS Karlovarského kraje v Karlových Varech 

Sokolovská 108A. Časy byly měřeny v rozmezí let 2001 – 2008 na trase stanice (ul. 

Sokolovská) po vstupní bránu č. 1 letiště KV (Obr. 14). Tento úsek měří 13 km [19]. 

Ještě v roce 2001 činil změřený dojezdový čas 1. posilové jednotky na Letiště Karlovy 

Vary 17 min. Modernizací mobilní požární techniky (vyšší výkon motoru) v roce 2003 došlo 

ke snížení na 14 min. K dalšímu snížení dojezdového času přispělo zprovoznění městského 

silničního průtahu Karlovými Vary (rychlostní komunikace R6) v roce 2008, kdy bylo 

dosaženo času 12 min. Od roku 2001 tedy došlo k urychlení poskytované pomoci o 5 min. 

K potvrzení dojezdového času 12 min posilových jednotek došlo i při součinnostním cvičení 

IZS 5. 12. 2011 [17],[19]. 

Další výhledový předpoklad urychlení dojezdu je spojen se záměrem výstavby 

silničního přivaděče od budované rychlostní komunikace R6 ve směru na Prahu (úsek 

Karlovy Vary – Bochov), kde by mohlo dojít k dalšímu snížení jízdy na 10 min. Tento faktor 

je v současné době jen v rovině úvah, neboť na dostavbu silnic nejsou finanční prostředky. 

Jednou z posledních možností kde lze získat čas pro maximální efektivitu poskytované 

pomoci je urychlení (automatizace) přenosu informací z TWR letiště na KOPIS, kde lze 

uspořit v aktivaci složek IZS cca 4 minuty. Současný postup předávání informací 

o mimořádné události (technické potíže při přistání), je uveden na Obr. 16. Informace z TWR 
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o potížích letadla, které se blížící k letišti, jsou nejprve předány na jednotku HZS podniku, 

která následně předá informace na KOPIS [19],[21]. 

 

Obr. 16   Proces aktivace IZS – současný stav 

Řešení tohoto stavu spočívá ve vytvoření přímého spojení mezi TWR a KOPIS, resp. 

OPIS IZS. V případě hrozby letecké nehody (tísně při přiblížení apod.) může obsluha TWR 

stiskem tlačítka (obdoba tlačítkového hlásiče EPS – elektronická požární signalizace) nebo 

jinou vhodnou formou, signalizovat současně jednotce HZS podniku i KOPIS, resp. OPIS IZS 

(viz Obr. 17), vniklý stav nebezpečí. V úvaze se vychází z dosavadních poznatků, kdy 

pro potřeby aktivace sil a prostředků IZS není třeba detailních informací o incidentu (počet 

osob na palubě, stav paliva atd.). Tyto informace je možné doplnit následně již po vyhlášení 

poplachu jednotkám PO, resp. složkám IZS. Upřesňující údaje pak budou sděleny 

radiostanicí. Tímto opatřením lze dosáhnout i stavu, kdy posilové jednotky budou přijíždět 

na letiště ještě před dosednutím ohroženého letadla. V případě vzniku neočekávané havárie 

(např. po dosednutí letounu na RWY) bude snížen čas pro dojezd posilových jednotek 
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na minimum. Přenos z TWR na KOPIS, resp. OPIS IZS může být také zajištěn přímou 

telefonní linkou. V tomto případě může pracovník KOPIS získat doplňující informace hned. 

 

Obr. 17   Proces aktivace IZS - požadovaný stav 

Další možností, kde ušetřit čas, je zvolením správné strategie příjezdu posilových 

jednotek pro zdolání mimořádné události (např. letecká nehoda, vážný incident). Při nahlášení 

problému letadla ještě před jeho přistáním, je vhodná pro příjezd posilových jednotek brána 

č. 1 (vzdálenost 13 km od první posilové jednotky), protože zasahují jednotky, jsou 

připraveny na jednom místě, a velitel zásahu může přesně určit rozmístění jednotek ještě před 

jeho přistáním. Brána č. 7 (vzdálenost 12 km od první posilové jednotky) je vhodná pro vstup 

jednotek v případě již vzniklé mimořádné události. Protože se dojezdový čas k letišti zkrátí 

o cca 1 min a od brány je přímý nájezd k RWY i na pomocné (pojezdové) komunikace. Zde 

však musí být zajištěno včasné otevření brány. 

Z pohledu leteckých předpisů se na letištích vyhlašují tři stupně pohotovosti: 

a) I. místní pohotovosti – možnost vzniku letecké nehody při přistání, malá míra rizika 

vzniku letecké nehody, velitel letadla hlásí TWR problém, ale nejedná se o problém, 

který by ohrozil letadlo, nebo činy nezákonného vměšování, 

- např. kolaps cestujícího na palubě, dekomprese zavazadlového prostoru; 
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b) II. plná pohotovost – porucha nebo stav letadla jsou takové, že je vysoká 

pravděpodobnost vzniku letecké nehody, nebo jiná závažná krizová situace na letišti 

nebo v jeho blízkém okolí,  

- např. výpadek jednoho motoru dvoumotorového letadla, kopals pilota, 

dekomprese prostoru pro cestující; 

c) III. letecké nehoda – na letišti nebo v jeho blízkosti došlo k letecké nehodě [21]. 

V případě vyhlášení místní pohotovosti bylo vhodné KOPIS vyrozumět o nastalé 

situaci, ale není potřeba povolávat posilové jednotky na letiště KV. V případě vyhlášení plné 

pohotovosti nebo letecké nehody, tak by mělo postupovat, tak jak je uvedeno na Obr. 17, resp. 

Obr. 16 a byly vyslány posilové jednotky na letiště KV. 

Postupným plněním uvedených opatření může dojít k urychlení poskytované 

pomoci na letišti, čím lze zajistit i vyšší pravděpodobnost pro přežití a záchranu osob 

zasažených mimořádnou událostí. Z hlediska strategie není podstatné o jaký druh mimořádné 

události (typ letecké nehody, druh vážného incidentu) se jedná. Podstatné je dostat v co 

nejkratším čase na místo události potřebné množství sil a prostředků. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce je návrh optimalizace systému požární ochrany, který je 

spojený se změnou kategorie jednotky PO na letišti KV, ve vazbě na mezinárodní předpisy 

ICAO. Práce je zaměřena zejména na jednotku HZS podniku (kategorie JPO IV) letiště KV. 

Při hledání požadavků, které jsou kladeny na jednotku HZS podniku letiště KV 

v leteckých předpisech i předpisech zabývajících se požární ochranou, bylo zjištěno, že se tyto 

předpisy se rozcházejí. Rozdíly jsou patrné zejména v terminologii a v postupech zajištění 

požární ochrany letišť. Pokud na letišti nebude zřízena jednotka PO, nelze uplatňovat 

oprávnění a další návaznosti (např. velení u zásahu, odškodnění, náhrady, požadavek 

součinnosti atd.), které vyplývají ze zákona o požární ochraně a zákona o IZS. Srovnání 

nedostatků v právním rámci ČR je úkolem pro další analýzu. Nedostatky by měly být řešeny 

na společných jednání mezi Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem dopravy ČR. Dále by 

se měl přehodnotit dosavadní způsob zřizování jednotek PO v podnicích typu mezinárodního 

letiště, kde by měla být vzata v úvahu i jiná specifická nebezpečí daného subjektu, než jsou 

požáry. 

Současný početní stav a vybavení jednotky letiště KV požární technikou odpovídá 

legislativním požadavkům. Umístění stanice jednotky v areálu letiště KV má strategický 

význam pro zajištění zásahových časů na RWY a také pro snadnou dostupnost ke klíčovým 

objektům letiště (sklad leteckého paliva, odbavovací hala). Poloha je také výhodná k výjezdu 

mimo areál letiště. Problematické je však umístění objektu stanice v bezpřekážkovém 

prostoru. V současnosti objekt stanice neodpovídá požadavkům kladeným na objekt letištní 

jednotkou, ani platným předpisům. Chybí v ní sociální zázemí, odpovídající prostory 

pro výkon služby (chemická, technická, spojová, informační a strojní služba), prostor 

pro fyzickou přípravu zaměstnanců a prostor mezi vozidly je těžko dostupný, což má vazbu 

na bezpečnost posádky při výjezdu vozidla. Z hlediska celkové koncepce požární ochrany 

na letišti KV je pro budoucí rozvoj letiště nezbytné, zajistit odpovídající stanici pro jednotku 

HZS podniku, a to v místě, které by udrželo současné strategické umístění v areálu mimo 

bezpřekážkový prostor. 

Pro zajištění dostupnosti k požární vodě pro zasahující jednotky v areálu letiště by 

mělo dojít k vytvoření odběrných míst (podzemní hydranty) v blízkosti obou konců RWY. 



 

49 

Jako alternativu lze použít náhradní cisternu na vodu (nemusí se jednat o požární automobil), 

která do příjezdu posilových jednotek pokryje potřebu doplnění CAS na místě zásahu. 

Jako klíčové opatření se ukazuje zajištění včasného vyrozumění posilových jednotek a 

dalších složek IZS a to s ohledem na specifickou a v rámci ČR jedinečnou polohu letiště KV. 

Zejména zajistit v případě hrozby letecké nehody (tísně při přiblížení apod.), aby informace 

z TWR byly současně předány jak jednotce HZS podniku k zajištění úlohy ZPS, tak 

na KOPIS HZS Karlovarského kraje k bezodkladné aktivaci příslušného stupně poplachu IZS 

a tím maximálnímu zefektivnění dostupnosti záchranných složek na letiště KV. 

V rámci zajištění celkové bezpečnosti letiště KV je potřeba klást důraz i na oblast 

prevence, plnit požadavky stanovené státním dozorem a plnit všechna ustanovení, která jsou 

dána právním rámcem ČR (kontroly věcných prostředků, dokumentace apod.). 

Výsledky diplomové práce poslouží jako podklady pro rozhodovací procesy 

při zajištění dalšího rozvoje letiště KV, pro oblast požární ochrany a zajištění jeho 

bezpečnosti, a to jak pro zřizovatele letiště Karlovarskému kraji, tak pro provozovatele Letiště 

Karlovy Vary s. r. o. a v neposlední řadě pro HZS Karlovarského kraje. 
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Seznam zkratek 

ČR    Česká republika 

ICAO  International Civil Aviation Organization (Mezinárodní 

organizace civilního letectví) 

HZS podniku hasičského záchranného sboru podniku 

HZS kraje Hasičský záchranný sbor kraje 

IZS integrovaný záchranný systém 

jednotka PO   jednotka požární ochrany 

KOPIS    krajské operační a informační středisko 

L 14 Letecký předpis L 14 – Letiště 

letiště KV Letiště Karlovy Vary 

MV-GŘ HZS ČR Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky 

OPIS IZS operační a informační středisko integrovaného záchranného 

systému 

RWY dráha 

SDH podniku  sboru dobrovolných hasičů podniku 

TWR řízení letového provozu 

vyhl. č. 247/2001 Sb. vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek 

požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů 

zákon o civilním letectví zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění 

zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

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

pozdějších předpisů 

zákon o IZS zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

zákon o požární ochraně zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů 

ZPS záchranná a požární služba 

ZZS zdravotnická záchranná služba 
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