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Anotace 

Kadlubiec, A. Požární zabezpečení heliportu: Diplomová práce: Ostrava: VŠB-TU, 2012, 70 

s. 

 

Tato diplomová práce obsahuje základní informace o vrtulnících a heliportech. Na 

základě platných právních dokumentů a norem popisuje požadavky kladené na vyvýšené 

heliporty, a to z hlediska požární ochrany a záchranářských prací. Zabývá se legislativou 

českou i zahraniční a využívajíc poznatků z praxe navrhuje nejvhodnější způsob požárního 

zabezpečení heliportu. Práce popisuje taktiku požárního zásahu a záchrany osob i majetku, 

studuje nebezpečí spojené s nehodou, nebo poruchou vrtulníku na vyvýšeném heliportu. 

 

Klíčová slova: 

Heliport, vrtulník, požár, záchranná a požární služba, hasební zařízení 

 

Annotation:  

Kadlubiec, A. Heliport fire safety: The thesis, Ostrava, VŠB-TU, 2012, 70 p. 

 

The thesis contains basic information about heliports and helicopters.  Based on legal 

documents and norms, it describes requirements for an elevated heliports, in terms of fire 

protection and rescue action. The thesis proposes the most suitable way of heliport fire safety 

by dealing with the Czech and foreign legislation and by using the knowledge from a practice.  

It also describes the fire fighting intervention, rescue of persons and property. It studies 

dangers associated with an accident, or helicopter disorder at elevated heliports. 

 

Key words: 

Helicopter, Heliport, fire, fire brigade, extinguishing device 
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1  Úvod 

S rozšiřováním dopravní infrastruktury v České Republice se rozšiřuje i využití 

vrtulníkové dopravy. Z tohoto důvodu je nutno vytvořit vhodné zázemí a odpovídající síť 

přistávacích ploch pro tyto stroje, s důrazem na jejich použití.  

V současné době nabývá na významu letecká záchranná služba, kde vhodně vybavený 

vrtulník je nepostradatelný. Jeho hlavní přednosti je rychlost a možnost přistání prakticky 

kdekoli. Toto dovoluje poskytnout zraněnému odbornou pomoc rychle, s možnosti naložení 

postižené osoby přímo v místě nehody a následný transport do odborného zařízení 

s potřebnou specializací. Letecká záchranná služba transportuje pacienta do nemocnice, která 

je schopná poskytnout potřebnou pomoc. Limitující je zde hlavně možnost bezpečného 

přistání v těsné blízkosti budovy. K těmto účelům se využívá specielně upravená plocha – 

heliport. Podle umístění se rozlišuje úrovňový heliport nebo vyvýšený heliport. Úrovňové 

heliporty jsou poměrně jednoduchými stavbami. Vyvýšený heliport svým umístěním na střeše 

budovy je stavbou nesrovnatelně složitější, s jejímž provozem je spjato mnoho rizik. Častý 

nedostatek prostoru na zemi v husté městské zástavbě, jak rovněž minimalizace vzdálenosti 

heliport-nemocnice si žádá tyto komplikace podstoupit. 

Vyvýšené heliporty jsou v poslední době čím dál tím více oblíbené i v civilním 

sektoru. Zde z hlediska bezpečnosti a protipožární ochrany platí obdobné pravidla. 

Tato práce se bude zabývat hlavně bezpečností a protipožární ochranou vyvýšených 

heliportů s přihlédnutím k platným normám a předpisům. 

Cílem diplomové práce je na základě legislativních a normativních dokumentů České 

republiky a zahraničních předpisů uvést požadavky zajištění požární bezpečnosti heliportů. 

Práce představuje základní popis heliportů z hlediska jejich využití. Dále se zabývá taktikou 

zásahu v případě vzniku mimořádné události na heliportu. Stěžejní část práce představuje 

systémy stabilního a polostabilního hasicího zařízení heliportů, společně vlastním návrhem 

zabezpečení heliportu, který vychází z požadavků praxe. 
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Rešerše 

Pří studiu základů problematiky vrtulníkového létání byly potřebné informace čerpány 

z následujících publikací. 

 

Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů vrtulníků dle předpisu JAR-

FCL 1, ZÁKLADY LETU – VRTULNÍK (082 00), Doc. Ing. Miloslav Petrásek, CSc.: Tento 

dokument popisuje fyzikální základy letu vrtulníku, rovněž uvádí jeho základní stavební části 

a jejich funkci, jakož i různé typy helikoptér. 

 

Pro samotné řešení staveb a požárního zabezpečení heliportů bylo využito informací, 

nalezených v právních předpisech, normách a dalších publikacemi zabývajícími se touto 

problematikou.  

 

Airport Services Manual, Part 1, Rescue and Fire Fighting, Doc 9137, 2. vydání, Intl 

Civil Aviation Organization, 1990: Tento návod popisuje úroveň poskytované ochrany, 

letištní zařízení ovlivňující záchranné a hasičské služby, požadavky na komunikaci a 

signalizaci, specifikaci vozidel pro záchranné a hasičské služby, ochranné oděvy a dýchací 

přístroje, ambulantní a lékařské služby, charakteristiky hasiv, požární stanice, požadavky na 

personál, nouzové organizace, hasičské a záchranné postupy u letadel, záchranné operace v 

náročných prostředích, trénink, postupy při zapěnění drah pro nouzové přistání, postupy 

plnění letadel pohonnými hmotami a provozními kapalinami, dostupnost záchranných a 

požárních informací. 

 

International Civil Aviation Organization Heliport Manual, Doc 9261, 2. vydání, Intl 

Civil Aviation Organization, 1985: Popisuje mezinárodní zásady pro výstavbu, provoz a 

zabezpečení heliportů. Doplňuje požadavky airport manuálu pouze pro potřeby vrtulníkové 

dopravy. Je právně podřazen airport manuálu. 

 

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: Tento zákon upravuje povinnosti provozovatelů letišť (heliportů), 

http://openlibrary.org/search?publisher_facet=Intl%20Civil%20Aviation%20Organization
http://openlibrary.org/search?publisher_facet=Intl%20Civil%20Aviation%20Organization
http://openlibrary.org/search?publisher_facet=Intl%20Civil%20Aviation%20Organization
http://openlibrary.org/search?publisher_facet=Intl%20Civil%20Aviation%20Organization
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provozovatelů, dovozců a výrobců leteckých dopravních prostředků, a vysvětluje základní 

pojmy spojené s civilním letectvím.  

 

Letecký předpis  L14H Heliporty, Ministerstvo dopravy České republiky, zpracovatel: 

Úřad pro civilní letectví, 2009: V tomto předpisu jsou uvedeny základní informace o 

heliportech. Letecký předpis je prováděcím předpisem zákona o civilním letectví a právně je 

podřízen heliport a airport manuálu. 

 

NFPA 418 Standart for Heliports, 2006 Edition: Tato Americká norma postupně uvádí 

základní požadavky pro všechny druhy heliportů, popisuje jejich zabezpečení a minimální 

vybavení z požárního hlediska. Jedná se o normu, která se podřizuje mezinárodnímu předpisu 

heliport manuál. 

 

Airports and Aircraft Fire Protection, Firefighting and Rescue Techniques, 2. vydání, 

Robert W. Docherty, O’Sullivan Printing Corporation, Velká Británie 1999: Tato kniha je 

mezinárodní učebnicí popisující, jak požární ochranu, hasičské a záchranné techniky na 

letištích tak i tuto problematiku aplikovanou na letadla. Shromažďuje maximum technických 

údajů v rámci tématických oblastí. V každé kapitole jsou uvedeny snadno pochopitelné 

minimální požadavky, které mohou být aplikovány na všechny letiště, letadla nebo u 

záchranných a hasičských služeb na světě. 

 

UNGREMANN, Petr. Posouzení perspektivy provozu vrtulníkové vnitrostátní dopravy 

v ČR. Pardubice, 2009. 80s. Diplomová práce: Tato práce popisuje současné využití 

vrtulníkové dopravy v České republice a zabývá se rozvojem tohoto způsobu dopravy. 

 

Letecká informační příručka. AIP of the CR: Tato příručka uvádí základní informace 

potřebné nejen pro piloty, ale i další letecký personál. 

 

ČSN EN 13565-2 Stabilní hasící zařízení – Pěnová zařízení – Část 2: Navrhování, 

konstrukce a údržba. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 

Praha, 2009. 44s. Technická norma popisující požadavky pro návrh, konstrukci a údržbu 

stabilních pěnových hasících zařízení. 
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2 Charakteristika a složení vrtulníků 

Vrtulníkem je nazýváno motorové letadlo těžší než vzduch, které využívá rotující 

nosné plochy. Letouny s těmito vlastnostmi se začaly ve velké míře používat po druhé světové 

válce. Nejprve hlavně k vojenským účelům, teprve postupem času se jejich použití rozšířilo i 

do civilního sektoru. Jejich základní předností je schopnost svislého vzletu a přistání, možnost 

visu v místě. Tyto vlastnosti jim poskytují vysokou manévrovatelnou schopnost a tím je 

předurčují pro plnění takových úloh, kde použití klasického letadla je prakticky nemožné. I 

helikoptéry však mají své slabé stránky. Ve srovnání s klasickými letouny se jedná především 

o jejich podstatně nižší maximální rychlosti letu, nižší stoupací rychlosti, nižší dolet, výškový 

dostup, atd. Dále jsou tyto stroje konstrukčně náročnější, rovněž provozní kontrola, údržba 

a seřizování jednotlivých dílů je složitější. [1] 

Přínos helikoptér je v dnešní době natolik významný, že bez jejich využití si mnohdy 

nedokážeme život ani představit. Svědčí o tom fakt, že je možno se s nimi setkat potkat 

prakticky kdekoli po celém světě - v armádních misích, humanitární pomoci, při záchraně 

lidských životů, při dopravních a jiných nehodách, při dopravě osob i materiálů v těžko 

přístupných terénech, a dalších.  

2.1 Hlavní části vrtulníku 

 Nejčastěji používaným typem je vrtulník s jedním hlavním a jedním vyrovnávacím 

rotorem, proto se práce zaměří pouze na popis tohoto stroje.  

Každý výše zmíněný vrtulník se skládá z následujících hlavních částí [1]:  

 Drak vrtulníku 

 Hnací soustava 

 Vybavení, výstroj a výzbroj 

Tato kapitola se zaměřuje pouze na drak vrtulníku, který se skládá z následujících hlavních 

částí [1]: 
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 Hlavní nosný rotor plní tři základní funkce. Vytváří rozhodující podíl vztlaku, 

je zdrojem tahu vpřed a zároveň slouží k řízení vrtulníku. Nosný rotor se 

skládá zejména z rotorové hlavy, rotorových listů, zavěšení rotorových listů, 

tlumičů kmitání a dorazů. 

 Vyrovnávací rotor je, jak již název napovídá, používán k eliminaci reakčního 

momentu a zajišťuje směrové řízení vrtulníku. Základními stavebními prvky 

tohoto rotoru jsou především rotorové listy upevněné v rotorové hlavě. 

 Trup helikoptéry spojuje všechny dílčí části v jeden celek a poskytuje místo 

pro posádku, cestující nebo náklad. Trupy dnes používaných vrtulníků jsou 

navrženy jako prutové konstrukce, nosníkové konstrukce, nosníkové 

poloskořepinové konstrukce, nebo poloskořepinové konstrukce. Malé vrtulníky 

dnes používají skořepinovou konstrukci. 

 Transmisní soustava slouží k redukování otáček motoru, jakož i přenosu 

požadovaného výkonu na hlavní a vyrovnávací rotor a další nezbytné pro 

provoz vrtulníku agregáty. Tato soustava sestává z hlavního a ocasního 

reduktoru a velmi často i vloženého reduktoru. Mezi další součásti patří 

hřídele, spojky a podpěrné prvky s ložisky. 

 Systém řízení vytváří vazbu mezi pilotem a orgány řízení vrtulníku, mezi 

které patří zejména listy hlavního a vyrovnávacího rotoru. Základními pohyby 

vrtulníku jsou stoupání a klesání, let dopředu, dozadu a bočení a následně 

změny směru letu. 

 Podvozek se používá pro stání, popojíždění a k zabezpečení vzletu a přistání. 

Nejčastěji používanými typy podvozků jsou lyže, kolové podvozky, sněžné 

lyže nebo plováky. 

2.2 Dělení vrtulníků 

V publikacích týkajících se problematiky vrtulníků je možno se setkat s mnoha druhy 

dělení těchto strojů. Každé členění využívá porovnání jedné z mnoha charakteristických 

vlastností vrtulníků. Velmi často se objevuje klasifikace podle počtu a uspořádání rotorů, 

podle vzletové hmotnosti, podle konstrukce, podle druhu a počtu motorů, ale například také 

podle způsobu využití. Pro tuto práci je předmětné se zabývat zejména dělením podle 
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vzletové hmotnosti, jelikož toto členění je důležité z hlediska požadavků kladených na 

konstrukci heliportu. 

Rozdělení podle vzletové hmotnosti, které se často objevuje v literatuře, doposud 

rozdělovalo vrtulníky pouze do tří kategorií a to na vrtulníky lehké, střední a těžké. Poměrně 

rychlý rozvoj této techniky si však vyžaduje  podrobnější členění, a proto se dnes můžeme 

setkat  s pětistupňovou klasifikací. Je nutno zdůraznit, že  takové členění není obsaženo v  

normách či předpisech. Jedná se  prakticky vždy o určitou představu autora, který danou 

klasifikaci vytvořil [1]. 

Na základě srovnání moderních typů vrtulníků je možno, z hlediska hmotnosti, je 

rozdělit způsobem, který uvádí tabulka č. 1. 

Tabulka 1: Dělení vrtulníků dle hmotnosti [1] 

Kategorie Od Do Představitel Hmotnost 

Velmi lehké 0  1000 Robinson R22 621 kg  

Lehké 1000 3000 Bo – 105 2500 kg  

Střední 3000 8000 Super Cobra 6690 kg  

Těžké 8000 15000 AH-64 Apache 9570 kg  

Super těžké 15000 Neomezeně Mi – 26 56000 kg  

Výkonnostní třídy helikoptér: Toto dělení je nutno rovněž znát pro správné pochopení 

problematiky heliportů [4]. 

První výkonnostní třída – vrtulník o výkonnosti umožňující při 

vysazení motoru přistát v prostoru přerušeného vzletu, nebo 

bezpečně pokračovat v letu do příslušného prostoru přistání. 

Druhá výkonnostní třída – vrtulník o výkonnosti umožňující při 

vysazení motoru bezpečně pokračovat v letu vyjma případu, že k 

vysazení dojde před definovaným bodem po vzletu, nebo za 
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definovaným bodem před přistáním. V těchto případech může být 

nutné vynucené přistání. 

Třetí výkonnostní třída - vrtulník o výkonnosti umožňující v 

případě vysazení motoru v kterémkoliv bodě dráhy letu provést 

vynucené přistání. 

2.3 Nejčastěji používané typy vrtulníků v ČR 

K nejčastěji používaným vrtulníkům pro civilní účely patří hlavně stroje používané leteckou 

záchrannou službou, policií a soukromými dopravními firmami. Hlavními představiteli této 

kategorie jsou tyto typy: 

EC 135 T2 - vrtulník kategorie A, lehký dvoumotorový, pohonná jednotka 2x Arrius 

Turbomeca 2B2, cestovní rychlost 254 km/h, přizpůsoben pro přepravu jednoho až dvou 

ležících pacientů, dva členy lékařského personálu a jednoho nebo dvou pilotů, transportní 

verze pojme až šest cestujících [12]. 

Obrázek 1: EC 135 T2 [12] 

 

EC 135 T1 - lehký dvoumotorový vrtulník, pohonná jednotka 2x Arrius Turbomeca 

2B1, cestovní rychlost 254 km/h, přizpůsoben pro přepravu jednoho ležícího pacienta, dvou 

členů lékařského personálu a dvou pilotů, v transportní verzi až šest pasažéru [12]. 

Obrázek 2: EC 135 T1 [12] 
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EC 135 T2+ - lehký dvoumotorový vrtulník, pohonná jednotka 2x Arrius Turbomeca 

2B2, cestovní rychlost 254 km/h, přizpůsoben pro přepravu jednoho ležícího pacienta, 

posádka vrtulníku je složena z pilota a až tří členů lékařského nebo záchranného týmu, 

v dopravní verzi až šest cestujících[12].  

Obrázek 3: EC 135 T2+ [12] 

 

Bell 427 – lehký dvoumotorový vrtulník, pohonná jednotka 2x Pratt & Whitney 

Canada PW207D, cestovní rychlost 251 km/h, přizpůsoben pro přepravu jednoho 

ležícího/sedícího pacienta, dvoučlenný zdravotní doprovod a jednoho nebo dvou pilotů, v 

dopravní verzi až sedm cestujících [13]. 

Obrázek 4: Bell 427 [13] 
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Bell 206 L4T - lehký dvoumotorový vrtulník, pohonná jednotka 2x Allison 250C 20R, 

cestovní rychlost 200 km/h, přizpůsobený pro přepravu jednoho ležícího/sedícího pacienta, 

dvoučlenný zdravotní doprovod a jednoho pilota, v dopravní verzi až šest pasažérů [13]. 

Obrázek 5: Bell 206 L4T [13] 

 

BO 105 – lehký dvoumotorový vrtulník, pohonná jednotka 2x Allison 250C 20B, 

cestovní rychlost 205 km/h, přizpůsoben pro přepravu čtyř osob a pilota nebo tří osob, pilota a 

pacienta [14]. 

Obrázek 6: BO 105 [14] 
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Armáda České Republiky využívá helikoptéry hlavně pro bitevní, průzkumné, 

transportní, výsadkové, pátrací, záchranné a jiné účely. Hlavními typy helikoptér české 

armády jsou: 

W-3A Sokol – střední dvoumotorový víceúčelový vrtulník, pohonná jednotka 2x 

WSK-PZL Rzeszów TWD-10W, cestovní rychlost 235 km/h, určen k přepravě maximálně 12 

osob nebo materiálu o hmotnosti do 2 200 kg a pro leteckou pátrací záchrannou službu [15]. 

Obrázek 7: W-3A Sokol [15] 

 

Mil Mi-24 – těžký dvoumotorový bitevní vrtulník, pohonná jednotka 2x TV3-117V, 

cestovní rychlost 260 km/h, slouží pro přímou podporu pozemních jednotek, ničení obrněných 

cílů a přepravu osob, případně nákladu [15]. 

Obrázek 8: Mil Mi-24 [15] 
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Mil Mi-17 - střední víceúčelový dvoumotorový vrtulník, pohonná jednotka 2x TV3-

117MT, cestovní rychlost 225 km/h, určený pro vojenské, policejní i civilní účely, zejména k 

přepravě osob a nákladu [15]. 

Obrázek 9: Mil Mi-17 [15] 

 

Mil Mi-8 - střední víceúčelový dvoumotorový vrtulník, pohonná jednotka 2x TV2-

117A, cestovní rychlost 185 km/h, určen zejména k přepravě osob a nákladu [15]. 

Obrázek 10: Mil Mi-8 [15] 

 

2.4 Vrtulníky světa 

Ve světě se používá cela řada různých typů helikoptér od různých výrobců. Tyto stroje 

je možno najít takřka na všech kontinentech. Jejích využití je různorodé, dle místa jejich 

působení. Například v Austrálii používají farmáři ultra lehké helikoptéry ke kontrole svých 

pozemků a stád dobytka. Ve státech, kde je na vysoké úrovni infrastruktura heliportů se 

používají vrtulníky středního typu pro transport cestujících. Prakticky na celém světě je 

využíváno letecké záchranné služby s využitím středního typu vrtulníků, armády téměř 

každého státu disponují těmito stroji. Pro transport materiálu při stavbách různých technologii 

a budov v těžko dostupných terénech se používá supertěžké helikoptéry. Pro zajímavost je 

dále představeno pouze pár zajímavých vrtulníků světa. 
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Nejmenší: 

Konstruktérem nejmenšího vrtulníku s označením GEN H-4 je Japonec Gennai 

Janagisawa. Jeho stroj váží pouze 75 kg, je schopen létat rychlostí až 50 km/h s jednou 

osobou na palubě [16]. 

Obrázek 11: GEN H-4 [16] 

 

Největší: 

Největší vrtulník světa byl vyroben v bývalém Sovětském svazu na konci šedesátých 

let. Jednalo se pouze o dva prototypy s označením Mil Mi-12. Tento gigantický helikoptér 

překonal pět světových rekordů, mezi jinými unesl 44 205 kg ve výšce 2 255 m. Byl schopen 

přepravovat buldozery, těžké stavební stroje, nákladní automobily, nacházet vhodné 

geologické lokality, přepravovat a usazovat vrtné soupravy. Sériově se bohužel tento vrtulník 

nezačal nikdy vyrábět [17]. 

Obrázek 12: Mil Mi-12 [17] 
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Nejrychlejší: 

Jedna se o letoun s překlopnými rotory což umožňuje jeho svislé stoupání a klesáni. 

Tento stroj s označením Bell-Boeing V-22 Osprey sdružuje vlastnosti klasického vrtulníku a 

turbovrtulového letadla. Svislé přistání i start umožňují dva horizontálně natočené rotory, 

které se mohou natočit až o 90° dopředu a pracují jako u letounu. Ve srovnání s vrtulníkem 

dosahuje výrazně vyšších rychlostí až 565 km/h a delšího doletu [18].  

Obrázek 13: Bell-Boeing V-22 Osprey [18] 

 

3 Charakteristika heliportů 

Heliport je letiště malých rozměrů, požívané pouze vrtulníky. Jedná se o letiště nebo 

vymezené plochy na konstrukcích, které jsou zcela nebo zčásti určené pro přílety, odlety a 

pozemní pohyb helikoptér. Heliporty obvykle zahrnují jednu nebo více přistávacích ploch. 

Obecně je lze umístit blíže k centru města, než umožňují letiště pro letouny s pevnými křídly. 

Mezi technické vybavení patří často zařízení pro čerpání pohonných hmot, osvětlení, 

parkovací hangáry a někdy i meteorologická služba. Významnější heliporty poskytují i celní a 

pásovou kontrolu.  

Z hlediska obslužnosti lze využit heliporty pro přepravu osob. A to jak na odlehlá 

místa se špatnou dostupností, tak pro zrychlení přesunu ve velkých městských aglomeracích, 

kde je let vrtulníkem mnohem rychlejší než pozemním dopravním prostředkem. Jako příklad 

využití vrtulníkové dopravy je možno uvést heliporty ve velkých amerických městech, kde 

z některých mezinárodních letišť je možnost dopravy do centra města právě vrtulníky (např. 

Downtown Manhattan Heliport v New Yorku). Zde rovněž některé mrakodrapy mají na svých 

střechách vybudovány heliporty sloužící pro přepravu osob. Policejní oddělení používají 

heliporty jako základny pro policejní vrtulníky. Ve zdravotnictví letecká záchranná služba, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rotor
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používá vrtulníky pro rychlý převoz pacientů na traumatologické jednotky z místa nehody, 

nebo pro transport pacientů z periferních nemocnic na vyšší pracoviště pokud nastane akutní 

potřeba vysoce specializované péče. Právě městské nemocnice jsou vybavené heliporty 

umístěnými na střechách. 

Mnoho stoupenců vrtulníkové dopravy v České republice věřilo v masivní rozšíření 

sítě heliportů, bohužel z důvodu přísných hygienických norem, které se týkají zvláště velkého 

hluku spojeného s provozem vrtulníků, se expanze tohoto typu dopravy zatím nezdařila. 

Heliporty v České republice jsou nejčastěji budovány pro potřeby letecké záchranné služby. 

V budoucnu by se tato situace mohla změnit, hlavně díky rozšiřující se dopravní 

infrastruktuře. Tento fakt potvrzuje diplomová práce pana Bc. Petra Ungemana - Posouzení 

perspektivy vrtulníkové vnitrostátní dopravy v ČR [11]. Z práce je zřejmé, že díky umístění 

vyvýšených heliportů přímo v místě určení, je perspektivnější budovat heliporty vyvýšené, na 

rozdíl od pozemních. Jedná se hlavně o civilní heliporty umístěné na střechách budov ve 

velkých urbanistických centrech. 

3.1 Hlavní části heliportů 

Všechny heliporty musí splňovat požadavky leteckých předpisů. Nejvýznamnějšími 

předpisy, které stanovují zásady konstrukce těchto staveb, jsou L14, L14H a ICAO Heliport 

Manual Doc 9261.  

Hlavní funkcí heliportu je umožnit bezpečné přistání a vzlet vrtulníku. Proto je nutné, 

aby byla zajištěna dostatečná vzdálenost helikoptéry od okolních překážek a dále pak, musí 

být splněny důležité technické parametry. Zejména se jedná o nosnost, která musí odpovídat 

požadavkům vrtulníků, tento heliport využívajících. Při dimenzování stavebních konstrukcí 

nesoucích vyvýšený heliport, je nutno brát ohled rovněž na dodatečné zatížení jako 

přítomnost osob, sněhu, nákladu, zařízení pro čerpání pohonných hmot, protipožární zařízení 

a další [4]. 

S ohledem na výše zmíněné skutečnosti, je možno heliporty, jak, pozemní tak i 

vyvýšené, rozdělit do několika části.  
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Plocha konečného přiblížení a vzletu – Final approach and take-off area (dále jen 

FATO) [4] 

Plocha, která je schopna přenášet dynamické zatížení. Nad FATO vrtulník provádí 

konečné přiblížení až do následného visu nebo přistání. Zde se rovněž zahajuje manévr vzletu. 

Vyvýšený heliport musí mít tuto plochu alespoň jednu a nesmí se zde nacházet žádné 

překážky. Rozměry této plochy jsou stanoveny dle výkonnostních tříd vrtulníků. Je povinností 

budovat ji v mírném sklonu, z důvodu zamezení hromadění vody, ne však větším než 2% 

v jakémkoliv směru. Povrch této plochy musí být odolný proti proudu vzduchu od rotoru, 

nesmí vykazovat nerovnosti ovlivňující přistáváni a vzlet vrtulníků.  

Prostor dotyku a odpoutání vrtulníku - Touchdown and lift-off area (dále jen TLOF) [4] 

Jedná se o únosnou plochu, ze které se vrtulník odpoutává, nebo na ní dosedá. Musí 

splňovat několik parametrů. Jeden TLOF musí být shodný a musí mít charakteristiky a 

rozměry totožné s FATO. Další mohou být spojeny se stáním vrtulníků a ty musí být 

takových rozměrů, aby se do nich dala vepsat kružnice o minimálním průměru 0,83 násobku 

celkového největšího rozměru vrtulníku. Tyto TLOF je nutno rovněž budovat se sklonem, ale 

maximálně 2% a pokud slouží k pozemnímu pojíždění, nebo pojíždění za letu musí být 

schopny přenášet statické, nebo dynamické zatížení. 

Bezpečnostní plocha – Safety area [4] 

Plocha obklopující FATO, která nemusí být zpevněna a na níž se nesmí nacházet 

žádné překážky, vyjma těch, které jsou pro bezpečný provoz vrtulníku potřebné. Funkcí této 

plochy je snížení nebezpečí poškození vrtulníku, který náhodně vybočí z FATO. Její rozměry 

jsou rovněž závislé na výkonnostní třídě a rozměrech největší helikoptéry, jenž bude heliport 

využívat. Dle rozměru FATO, se na této ploše mohou vyskytovat pouze křehké objekty, které 

z hlediska své funkce nemohou být umístěny jinde, a to buď s výškou menší než 5 cm nebo 

25 cm. Je možné bezpečnostní plochu vybudovat se sklonem, ne však větším než 4% od 

okraje FATO, na který musí plynule výškově navazovat. Pro povrch této plochy se 

doporučuje upravit tak, aby se zabránilo zvíření nečistot proudem vzduchu od rotoru 

helikoptéry. 
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Předpolí heliportu – Helicopter clearway [4] 

Je to plocha na zemi, nebo na vodě. Sloužící pro provádění rozletu vrtulníků první 

výkonnostní třídy za účelem dosažení předepsané výšky. Z bezpečnostních důvodů je 

vyžadováno, aby šířka předpolí heliportu nebyla menší než je šířka přilehlé bezpečnostní 

plochy, jak rovněž i odstranění všech překážek, které se v tomto prostoru nacházejí. Délka 

této plochy se v konkrétních případech liší. Pro zvýšení bezpečnosti je také vhodné navázat 

předpolí na FATO ve stejné výškové úrovni a vybudovat se sklonem nižším než 3%.  

Konečný vzhled heliportu se všemi základními částmi je znázorněn na následujícím 

obrázku. Jedná se o úrovňový heliport, který je vybudován na zemi, ale umístění všech části 

popsaných výše je identické i pro vyvýšený heliport, tedy vybudován na střeše budovy. 

Obrázek 14: Součásti heliportu dle L 14H [4] 

 

3.2 Dělení heliportů  

Heliporty je možno rozdělit podle několika kriterií.  

 Podle umístění: Úrovňový heliport – umístěný na zemi nebo na vodní hladině 

Vyvýšený heliport – umístěný na vyvýšené konstrukci nad zemí 

Helideck – umístěný na konstrukci mimo břeh, na průzkumné nebo 

těžební plošině používané pro těžbu ropy nebo plynu.  

Heliport na palubě lodi – účelově vystaven – navržen výhradně pro 

provoz vrtulníků 

Heliport na palubě lodi – neúčelově vystaven – využívá prostor na 

lodi, který je schopen nést vrtulník, ale nebyl pro tento účel navržen 
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 Podle zákona č.49/1997 Sb. O civilním letectví ve znění pozdějších předpisů 

 Podle vybavení, provozních podmínek a základního určení: Vnitrostátní 

Mezinárodní 

 Podle okruhu uživatelů a charakteru: Civilní 

Vojenská 

 Podle Letecké informační příručky: Základní\hlavní mezinárodní heliporty veřejné 

Ostatní mezinárodní heliporty veřejné 

Mezinárodní heliporty neveřejné 

 Podle hlavy 6. Leteckého předpisu L14H: H1 -Délka vrtulníku do 15m nikoli včetně  

H2 -Od 15m až do, nikoli však včetně 24m  

H3 -Od 24m až do, nikoli však včetně 35m  

4 Právní předpisy závazné v ČR pro heliporty  

4.1 Zákon č.49/1997 Sb. O civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů 

Nejvýznamnějším předpisem týkajícím se problematiky letového provozu je zákon 

č.49/1997 Sb. O civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů. Zde jsou vymezeny základní 

požadavky kladené na stavby určené pro přistání a vzlet, provozováni letišť (heliportů) a 

leteckých staveb. Ze zákona mezi jinými vyplývá, že provozovatel je povinen zajistit 

provozování letiště (heliportu) a pokud tak učinit nemůže, musí nabídnout zajištění tohoto 

provozování státu [2]. Tento zákon specifikuje činnosti, kterými provozovatel provoz 

zajišťuje. Do této skupiny činností patří i zajištění pořádku, bezpečnosti, záchranné a hasičské 

služby.  

4.2 Letecký předpis L14H Heliporty 

Dalším předpisem, který upravuje problematiku heliportů v České republice je 

Letecký předpis L14H Heliporty. Stěžejní pro tuto práci je Hlava 6 odstavec 6.1 Záchranná a 

požární služba. Ustanovení tohoto předpisu slouží pouze pro pozemní a vyvýšené heliporty a 

doplňuje ustanovení Hlavy 9, odstavce 9.2 Záchranná a požární služba, Leteckého předpisu 

L14 Letiště. Všechny tyto dokumenty jsou publikovány Ministerstvem dopravy České 

republiky a zpracovatelem je Úřad pro civilní letectví. Záchranná a požární služba popisována 
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v těchto předpisech odpovídá termínu záchranná a hasičská služba zmíněném v zákoně o 

civilním letectví. Na základě zákona č. 133/1985 Sb., O požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů, tyto služby odpovídají hasičskému záchrannému sboru podniku, sboru 

dobrovolných hasičů podniku nebo požární hlídce [9]. O kterou z těchto složek se bude 

jednat, určuje na základě zákona o požární ochraně hasičský záchranný sbor kraje. K hlavním 

cílům záchranné a požární služby na heliportech patří, jak již sám název napovídá, hlavně 

záchrana lidských životů a movitého majetku [4]. Nejefektivnější zásah za účelem záchrany 

lidských životů nejenom při vzniku letecké nehody vrtulníku na heliportu, nebo v jeho 

blízkosti, je rychlý zásah. Proto musí být prostředky používané pro záchranu, stejně tak jako 

lidé zaměstnáni za tímto účelem, fyzicky přítomni v blízkosti heliportu. Na základě této 

skutečnosti je zřejmé, že při každém přistáni nebo vzletu musí být heliport na takovouto 

nehodu připraven [4]. Nezbytnou podmínkou pro správný průběh záchranných prací, je 

přítomnost proškoleného personálu a vhodných záchranných prostředků. Vybavení pro 

poskytování požární ochrany se odvíjí od celkové délky nejčastěji používané helikoptéry a 

zároveň musí odpovídat kategorii požární ochrany heliportu [4]. Kategorizace požární 

ochrany heliportů je následující. 

Tabulka 2: Kategorie požární ochrany heliportu [4] 

Kategorie Celková délka vrtulníku* 

H1 Do 15m, nikoliv včetně 

H2 Od 15 do, nikoli včetně 24m 

H3 Od 24 do, nikoli včetně 35m 

*celková délka vrtulníku, včetně trupového nosníku, rotorů a ocasních 

ploch 

Co se týče vyvýšených pracovních heliportů letecké záchranné služby (Health 

emergency medical services dále jen HEMS), tak ty musí být zařazeny do kategorie H1, dle 

tabulky 2, a zároveň je nutno přívod vody trvale vybavit přiměšovačem se zásobou pěnidla 

pro okamžitou možnost aplikace pěny [4]. Tato zásoba musí být dostatečná minimálně na dvě 

minuty hašení při stanoveném hasebním výkonu pěny. Základní hasební látkou pro heliport 

dle předpisu L14H je hasební pěna, která splňuje požadavky úrovně účinností B (Vysvětlení 

úrovní účinnosti pěny – viz tabulka 3). Je nutno rovněž využít doplňkových hasebních látek. 

Minimální množství všech těchto hasiv je tabulkově charakterizováno jak pro úrovňové, tak i 

vyvýšené heliporty všech kategorií požární ochrany. 
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Tabulka 3: Úrovně účinnosti pěny [6] 

  Úroveň účinnosti A Úroveň účinnosti B 

Proudnice UNI 86 pěnotvorná UNI 86 pěnotvorná 

Tlak na proudnici  700kPa 700kPa 

Aplikační objem 4,1l/min/m
2
 2,5l/min/m

2
 

Výtokové množství 11,4l/min 11,4l/min 

Plocha požáru ≈2,8m
2
 4,5m

2
 

Palivo Kerosin Kerosin 

Čas 60s 60s 

Výkon požáru   

Doba uhašení ≤60s ≤60s 

Doba aplikace 120s 120s 

Doba 25% ovládnutí ≥5min ≥5min 

Tabulka 4: Minimální množství hasiv na úrovňových heliportech [4] 

 

Tabulka 5: Minimální množství hasiv na vyvýšených heliportech [4] 

 

U vyvýšených heliportů nemusí být výše zmíněné množství vody skladováno přímo 

v prostorách, nebo v blízkosti heliportů za podmínek, že je k dispozici tlakový zdroj vody, 

který je schopen zabezpečit trvalý požadovaný hasební výkon. Naopak u úrovňových 

heliportů je vhodné nahradit celkové množství, nebo alespoň část požární vody, vhodnými 

doplňkovými látkami. Tuto záměnu nutno provádět vždy na základě ekvivalentu: 1kg 

doplňkové hasební látky je roven 0,66l vody pro tvorbu pěny splňující úroveň účinnosti B [4]. 

Při volbě množství a druhu doplňkových látek je nutno brát ohled na hasební výkon těchto 

hasiv. Hasební výkony pěny při hašení, nesmí být nikdy menší, než hodnoty uvedené 
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v tabulkách 4 a 5, dle kategorie heliportů. Pro vhodnou aplikaci hasebních látek, zejména 

pěny, je vyžadováno na vyvýšených heliportech vybudovat hasební stanoviště, kde se bude 

nacházet minimálně jedna hadice s pěnotvornou proudnicí schopnou hasebního výkonu 250 

l/min [4]. U heliportů kategorie H2 a H3 je nutno vybudovat tyto stanoviště alespoň dva a to 

na různých místech, tak aby bylo dosaženo hasebních výkonů 500 a 800 l/min, jakož i 

možnost aplikace pěny ve všech částech a při jakémkoliv počasí [4]. Při umísťování těchto 

stanovišť se zohledňuje možnost použití při nehodě. Hlavně z hlediska sálavého tepla při 

požáru a znemožnění přístupu k hasebnímu stanovišti vlivem nehody. Jelikož vyvýšené 

heliporty jsou z hlediska požárního zabezpečení a záchrany lidských životů mnohem 

složitější, je žádoucí, aby prostředky používané pro tyto činnosti byly umístěny přímo na 

těchto stavbách. U úrovňových heliportů předpis určuje délku zásahového času pro 

záchrannou a požární službu, která je stanovena hranicí dvou minut, což odpovídá časovému 

úseku mezi prvním zavoláním na stanici záchranné a požární služby a časem, kdy první 

vozidlo nebo vozidla jsou ve stavu aplikace hasební pěny minimálně padesáti procentním 

výkonem ze stanovených hodnot v tabulce čtyři [4]. Pro vyvýšené heliporty tento čas 

stanoven není. 

4.3 International Civil Aviation Organization Heliport Manual, Doc 9261 

Letecký předpis L14H Heliporty je podřízen a pro potřeby Českého letectví 

modifikován mezinárodní předpis International Civil Aviation Organization Heliport Manual, 

Doc 9261 (dále jen heliport manuál). Heliport manuál je předpis vydaný Mezinárodní 

organizací civilního letectví ICAO. Uvádí všechny požadavky kladené na výběr a konstrukční 

řešení samotné stavby. Upravuje fyzikální charakteristiky FATO a TLOF, zmíněné již výše. 

Popisuje funkci a možné využití vizuálního navigačního systému, specifikuje povinnosti 

záchranné a požární služby a vysvětluje důležité termíny spojené s problematikou heliportů a 

vrtulníkového létání. 

Požadavky kladené na záchrannou a požární službu, které jsou pro tuto práci stěžejní, 

jsou vymezeny v kapitole 6 [6].  

První podkapitola je věnována povinnostem a základním funkcím záchranných a 

požárních služeb. Úvodem je rovněž popsáno nejvhodnější umístění záchranné a požární 

služby, stejně tak, jako prostředků, které tato služba využívá, vzhledem k možným incidentům 

nebo haváriím helikoptér na heliportu. Vhodným umístěním se minimalizují zásahové časy a 
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zefektivňuje záchrana osob a majetku. Pro zvýšení výkonnosti a dosahování lepších výsledků 

v záchranných činnostech, je nutno provádět výcviky a školení personálu, ale i prověřovat 

funkčnost zásahových prostředků [6].  

Ke stanovení úrovně ochrany heliportu se v heliport manuálu vycházelo ze základních 

statistik nehod aeroplánu a zabezpečení letišť na základě největší délky letadla, které letiště 

používá. U letišť funguje omezení zabezpečení podle četnosti použití tohoto letiště. Bohužel, 

u vrtulníkové dopravy nehody helikoptér zatím tak dobře zmapovány nejsou, z toho důvodu 

bylo stanoveno, že úroveň ochrany heliportů bude závislá pouze na délce vrtulníku, který 

bude mít dovoleno stanovený heliport využívat, bez ohledu na četnost jeho výskytu na tomto 

heliportu. Studie velikostí běžně používaných vrtulníků a jejich charakteristik ukázaly, že tři 

kategorie požárního zabezpečení jsou pro heliporty dostačující. Kategorie jsou definovány 

podle celkové délky helikoptéry, tj. včetně ocasních ploch a rotorů. Zpočátku byly snahy 

využít pouze délku trupu vyjma rotorů. Dokonce i obsazenost vrtulníku byla považována za 

významnější než délka trupu. Avšak informace o obsazenosti vrtulníku nejsou vždy 

k dispozici. Proto byla v  úvahu vzata pouze celková délka vrtulníku, včetně rotorů a ocasních 

ploch, jakožto jeden, vždy známý faktor a byl vytvořen stejný způsob kategorizace jako u 

letadel. Kategorie požární ochrany heliportu jsou v tomto dokumentu identické jako v tabulce 

2, dle předpisu L14H. Nicméně v době, kdy se na heliportu očekává dlouhodobě pohyb 

menších vrtulníků, než na které je primárně dimenzován, může být tato kategorie snížena. 

V příloze 1 Heliport manuálu jsou pro zjednodušení uvedeny tabulky s nejvýznamnějšími 

představiteli helikoptér včetně kategorií požární ochrany heliportů, viz. příloha č. 1. U 

heliportů umístěných na letištích pro klasická letadla se předpokládá, že záchranná a požární 

služba letiště je vybavena přinejmenším dle kategorie, do níž spadají největší vrtulníky. U 

takovýchto staveb se počítá se zásahovým časem dvě minuty. 

Druhy hasících prostředků používané na letištích, jakožto i na heliportech, jsou 

identické a dělí se na hlavní a doplňkové. Předepsaná množství těchto látek pro heliporty jsou 

shodné s předpisem L14H. Platí hodnoty v tabulkách 4 a 5. Hlavní hasiva poskytují kontrolu 

nad požárem po dobu několika minut. Doplňkové hasební látky s vysokou hasící schopností, 

jejichž aplikace je možná pouze po krátkou dobu, lze uplatnit až v průběhu aplikace hlavních 

hasiv. Při havárii vrtulníku může být doba přežití cestujících kratší, než při havárii letadla. 

Z tohoto důvodu je požadována vysoká hasební schopnost hasebních látek. Mezi hlavní 

hasiva se řadí pouze pěny s výkonnostní úrovní B, které mají lepší hasební schopnosti, než 
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pěny o výkonnosti A. Kvalita pěny, kterou hasičské vozidlo produkuje z libovolného typu 

koncentrátu, má výrazný vliv na lokalizaci a likvidaci požáru [5]. Který pěnový koncentrát je 

vhodné použit pro letištní prostředí se určuje požárními testy. Případný pěnový koncentrát, 

který splňuje, nebo překračuje stanovené kritéria pro použití na heliportu, je zařazen do 

úrovně výkonnosti B. Ty státy nebo jednotliví uživatele, kteří nemají zařízení pro provádění 

takovýchto zkoušek, musí používat koncentrát s osvědčením o vhodné výkonnostní úrovni. 

Mezi doplňkové hasební látky patří tři typy doporučených hasiv. A to suchý chemický prášek, 

halony a CO
2
. Chemický prášek a halony se považují za účinnější než CO

2
 pro hašení požárů 

letadel. Také na střechách budov se může účinnost CO
2
 snížit, díky rychlému rozptýlení 

vlivem silného větru, který se zde často vyskytuje. Při výběru doplňkových hasebních látek 

pro použití s pěnou, musí být zajištěna vzájemná kompatibilita. 

Pro účinnější záchranu osob při nehodě s možnosti požáru vznikl pojem „kritická 

oblast“. Letadla mají vymezené kritické oblasti, které musí být chráněny po havárii 

s možností vzniku požáru, tak aby byla možná evakuace cestujících. Tento koncept byl přijat 

ICAO pro výpočet množství hasicí látky potřebné k lokalizaci a likvidaci požárů letadel. 

Tento koncept je založen na průměrných délkách a šířkách letadel pro každou kategorii 

letiště. Na základě tohoto konceptu byl stanoven minimální objem vody pro tvorbu pěny a 

stanoven hasební výkon této pěny, tyto jsou úměrné velikosti kritické oblasti. Podobný 

koncept byl vyvinut i pro záchranné a likvidační práce prováděné na vrtulnících. 

Kritické oblasti jsou definovány jako prostory přiléhající k vrtulníku, ve kterých musí 

být požár kontrolován, za účelem zajištění dočasné integrity trupu a poskytnutí prostoru pro 

únik osob. Jedná se o obdélník, jehož jeden rozměr je dán průměrnou délkou trupu vrtulníku 

dané kategorie a druhý rozměr: 

a) pro vrtulníky o délce trupu menší než 24 m, je to průměrná šířka trupu plus 4 m 

b) pro vrtulníky s délkou trupu 24 m nebo vyšší, je to průměrná šířka trupu plus 6 m 

[6]. 

Velikost kritické oblasti se rovná L x (W + W1) [6], kde: 

L = Průměrná délka trupu 

W = Průměrná šířka trupu 

W1 = faktor šířky, tj. 4 m, respektive 6 m. 
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Faktor šířky zohledňuje aspekty jako například množství přepravovaného paliva a jeho 

umístění v helikoptérách. Přiklad výpočtu kritické oblasti je znázorněn v tabulce 6. Jak 

vypadá kritická oblast, je zřejmé z obrázku č. 15. 

Tabulka 6: Výpočet kritické oblasti heliportu [5] 

  Kategorie pořární ochrany heliportu 

  H1 H2 H3 

Celková délka vrtulníku 

Dolní hranice (m) 0 15 24 

Horní hranice (m) <15 <24 <35 

Průměrná délka trupu (m) 8,5 14,5 17 

Průměrná šířka trupu (m) 1,5 2 2,5 

Faktor šířky W1  4 4 6 

Kritická oblast (m
2
) 47 87 144 

Aplikační výkon (l/min/m
2
) 5,5 5,5 5,5 

Hasební výkon pěny (l/min) 250 500 800 

Voda potřebná pro tvorbu pěny (l) 

Pozemní heliport 500 1000 1600 

Vyvýšený heliport 2500 5000 8000 

Obrázek 15: Náčrt kritické oblasti 

 

Minimální množství vody potřebné pro tvorbu pěny (tabulky 4 a 5), musí být v 

souladu s kategorií heliportu (tabulka 2). Jak bylo uvedeno výše, v kritické oblasti musí být 

ochrana před účinky ohně prováděna tak, aby cestující mohli vrtulník buď opustit samostatně, 

nebo být z něj zachráněni. Množství vody se počítá pro kritickou oblast dané kategorie. 
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Plocha této oblasti se násobí standardním aplikačním výkonem (5,5 l/min/m
2
) [6] a dobou 

aplikace (pro vyvýšené heliporty je to 10 min) [6]. Standardní aplikační výkon byl přijat 

ICAO pro požáry letadel a je považován za optimální, pro lokalizaci ohně do jedné minuty. 

Předpokládá se, že požární útok trvá asi 2 minuty na pozemním heliportu a 10 minut na 

vyvýšeném [6]. S prodloužením doby požárního útoku na vyvýšeném heliportu se počítá za 

účelem ochrany celé přistávací plochy proti účinkům požáru, s cílem chránit již tak velmi 

omezené prostory pro únik. V případě vyvýšených heliportů je rovněž nezbytné zajistit, aby 

hasiva byla aplikována na celou přistávací plochu, bez ohledu na směr a sílu větru. Požární 

voda u vyvýšených heliportů nemusí být skladována přímo v blízkosti heliportů, pokud jsou 

vybaveny vhodným tlakovým zdrojem. V tomto případě je důležité, aby tímto zdrojem bylo 

dosaženo požadovaného hasebního výkonu. Je nutno rovněž zdůraznit, že při výstavbě 

potrubního systému pro zásobování heliportu požární vodou, nejsou brány v úvahu požadavky 

na ochranu budovy, nebo konstrukce, na níž je heliport umístěn. Tabulka 6 představuje 

výpočet množství vody určené pro tvorbu pěny na základě výše rozepsaných postupů. 

Hodnoty množství vody byly zaokrouhleny na nejbližší násobek sta. Množství doplňkových 

látek, které musí být povinně poskytovány na heliportu, jsou závislé na kategorii heliportu a 

jeho umístění (viz tabulka 4 a 5). U pozemních heliportů je možno nahradit zcela, nebo zčásti, 

množství vody potřebné pro výrobu pěny doplňkovými hasebními látkami. Za účelem této 

záměny je nutno použít ekvivalent, kde 1kg chemického prášku, nebo 1kg halonu, nebo 2kg 

CO
2
 = 0,66l vody na výrobu pěny s výkonnostní úrovní B [6]. Jiných ekvivalentů 

doplňkových látek při záměně může být použito pouze za předpokladu, že výsledky požárních 

testů provedených s těmito doplňkovými látkami ukázaly jejich vyšší účinnost. 

Zásahový čas je zde charakterizován identicky jako u předpisu L14H. Na úrovňových 

heliportech je požadováno dosahovat zásahových časů do dvou minut za optimálních 

povětrnostních podmínek. V případě vyvýšených heliportů, se zásahové časy striktně 

neurčují, protože záchranná a požární služba musí být k dispozici přímo na heliportu, nebo v 

jeho bezprostřední blízkosti, při jakémkoli provozu vrtulníku. 

Záchranným a likvidačním prácím na vyvýšených heliportech je nutno se více zabývat 

s ohledem na jejich vyšší náročnost. Jak už bylo dříve zmiňováno, důležitým aspektem je 

omezený prostor na vyvýšené konstrukci. Toto přináší značné omezení pro umístění a 

používání pěnového hasicího zařízení, jakož i změny v taktice požárního zásahu. Je 

pravděpodobné, že nehoda, ke které zde dojde, může mít za následek únik paliva a vznik 
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požáru, který by mohl rychle zamezit, nebo přinejmenším snížit již tak omezené možnosti 

úniku. Kromě toho může nehoda nebo požár zahrnout i prostory nacházející se v blízkosti, 

využívané záchrannou a požární službou. Heliport kategorie H1 je proto nutno vybavit 

pěnovým hasícím systémem, který je schopen dosáhnout hasebního výkonu alespoň 250 l/min 

a pokrýt celý prostor FATO [6]. Je rovněž považována za nezbytnou, možnost aplikace 

základní i doplňkové hasební látky z kteréhokoliv místa heliportu za jakýchkoliv 

povětrnostních podmínek. U vyvýšených heliportů kategorie H2 a H3 je nutno umístit dva 

pěnové hasicí zařízení na různých místech o společný hasebním výkonu 500, nebo 800 l/min, 

tak aby bylo zajištěno pokrytí hasebními látkami celého prostoru FATO [6]. Opět za 

jakýchkoli povětrnostních podmínek.  

Záchranářské vybavení odpovídající kategorie heliportů, musí být poskytnuto, dle 

rozsahu uvedeného v tabulce 7. U vyvýšených heliportů by toto vybavení mělo být 

uskladněno v blízkosti přistávací plochy. 
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Tabulka 7: Záchranářské vybavení heliportů [5]   

  Kategorie heliportu 

Vybavení H1 a H2 H3 

Nastavitelný 

francouzský klíč 
1 1 

Sekera, zakládací klín 

letadlového typu 
1 1 

Kleště štípací 60cm 1 1 

Páčidlo 105cm 1 1 

Trhací hák 1 1 

Pila na kov, těžké 

provedení s 6 

náhradními listy 

1 1 

Ohnivzdorná 

přikrývka 
1 1 

Žebřík, délka 

adekvátní pro 

používané vrtulníky 

- 1 

Záchranné lano, silné 

5cm, 15m délky 
1 1 

Kleště štípací 

stranové, malé 
1 1 

Sada šroubováků 1 1 

Nůž v pouzdře 1 1 

Ohnivzdorné rukavice 2 páry 3 páry 

Těžká rozbrušovací 

pila 
- 1 

5 Americká norma National Fire Protection Association NFPA 

418 

Americký předpis slouží v této práci pro porovnání s předpisy závaznými v České 

republice a pro doplnění informací týkajících se požárního zabezpečení heliportu. 

Norma NFPA 418 charakterizuje minimální požadavky kladené na všechny typy 

přistávacích ploch pro vrtulníky a hangáry umístěné na vyvýšených konstrukcích. Požadavky 

jsou členěny do kapitol dle typu přistávacích ploch. Nároky kladené na úrovňové heliporty 

jsou definovány v kapitole 4, na vyvýšené heliporty v kapitole 5 a požadavky kladené na 
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hangáry pro helikoptéry umístěné na vyvýšených konstrukcích v kapitole 6. V kapitolách 7 a 

9 jsou uvedené požadavky na zásobování požární vodou a hasicí přístroje.  

Definice některých pojmů jsou v americké normě vysvětleny a dimenzovány odlišným 

způsobem než v předpisech závazných pro Českou republiku. Základní pojem heliport je 

identifikovatelná oblast nacházející se na zemi, na vodě nebo na strukturách, které zahrnují 

stavby nebo zařízení používané k přistávání a vzletům vrtulníků [7]. Kritická oblast je plocha 

o tvaru obdélníku, určená pro účely aplikace pěny a její rozměry jsou polovina délky trupu a 

trojnásobek šířky trupu vrtulníku v nejširším místě [7]. Pěnové hasicí systémy jsou 

definovány jako vysoce expanzivní hasicí systémy [7]. Nouzový evakuační přístup je 

označená volná plocha na vyvýšeném nebo úrovňovém heliportu a je určena výhradně pro 

nouzové a záchranné operace na heliportu [7]. Další nepatrné rozdíly mezi americkými a 

českými normami vyplývají z používání rozdílných jednotkových systémů. 

Konstrukční materiál plochy určené pro přistání (FATO) musí být schválený 

nehořlavý a neporézní. Zejména finální povrch. Stejně tak střešní krytiny okolních budov a 

materiály konstrukcí do vzdálenosti 15,2 m od okraje přistávací plochy musí být zařazeny do 

třídy reakce na oheň A [7]. Sklon přistávací plochy musí být v rozmezí od 0,5 % do 2 % [7]. 

Musí být proveden způsobem, aby veškeré tekutiny z FATO stékaly směrem od přístupových 

bodů a zázemí pro civilní osoby. Hlavní podpůrná konstrukce, která může být vystavena 

úniku paliva, musí být odolná proti ohni, za použití vhodných materiálů, tak aby poskytovala 

požární odolnost minimálně 2 hodiny [7]. Skladovací nádrže povrchově hořlavých kapalin, 

nádrže stlačeného a zkapalněného plynu musí být umístěny ve vzdálenosti nejméně 15,2 m od 

okraje FATO [7]. Pevné výdejní zařízení paliva musí být instalováno mimo prostor střešních 

hangárů. Čerpací palivové zařízení a potrubí nesmí bránit přístupu k východům nebo 

k pěnovému hasicímu zařízení a musí být umístěno minimálně 7,6 m od střešních hangárů a 

stabilních systémů požární ochrany [7].  

Pro požární zabezpečení je nutno využit jedné ze dvou možností. Pěnového hasicího 

systému s pevným výstupním potrubím, nebo systému s hadicovým vedením. Oba systémy 

požární ochrany musí splňovat požadavek pokrytí celé přistávací plochy. Hasební výkony 

pěny pro pěnové hasící systémy jsou uvedeny v tabulce č. 8. V určitých výjimečných 

případech nemusí být pěnové hasicí systémy instalovány, a to na heliportech nacházejících se 

na otevřeném parkovišti stavby nebo budovy, které nejsou běžně obsazené a také na 
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heliportech kategorie H1. V těchto případech je možno použít dvou pěnových hasicích 

přístrojů, z nichž každý má poměr hasebních pěn 20A:160B [7]. 

Tabulka 8: Výtokové výkony pěny [7] 

Druh pěny 

Hasební výkon 

pěny  

(l/min/m
2
) 

Těžká pěna AFFF 4,1 

Pěna fluoroproteinová 6,5 

Pěna proteinová 8,1 

Na heliport, kde nelze očekávat přítomnost vyškoleného personálu, nutno instalovat 

hasicí systém s pevným výstupním potrubím, který musí být schopny dodávat pěnu na celou 

přistávací plochu minimálně po dobu 5 minut [7]. Tyto systémy využívají pevných 

stacionárních trysek po obvodu heliportu nebo minimálně jednoho oscilačního monitoru. 

Všechny součásti systémů musí být schváleného typu a provedení. Systémy s hadicovým 

vedením musí být schopny pokrýt kritickou oblast pěnou, a to minimálně po dobu 2 minut 

[7]. Plochu kritické oblasti dle kategorie heliportu udává tabulka č. 9.  

Tabulka 9: Rozměr kritické oblasti pro systémy s hadicovým vedením [7] 

Kategorie 

heliportu 

Celková délka 

vrtulníku D (m) 

Kritická oblast 

(m
2
) 

H1 D<15,2 34,8 

H2 15,2 ≤ D < 24,4 78 

H3 24,4 ≤ D < 36,6 133,8 

Zásobování vodou pro pěnové hasící systémy instalované na vyvýšených heliportech a 

v střešních hangárech musí dodávat dostatečné množství vody pod definovaným tlakem, aby 

byla pokrytá poptávka nejnáročnějšího hasícího systému. Voda určená pro tvorbu hasební 

pěny nesmí vykazovat známky znečištění. Při montáži požárních čerpadel, svodného a 

stoupacího potrubí, je nutno všechny tyto části chránit proti mrazu. Součásti pěnových 

hasících systémů musí být umístěny v prostoru heliportu způsobem, kterým neomezují 

přístupnost FATO, TLOF a bezpečnostní plochy. U heliportu, který nabízí více než jednu 
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přistávací plochu na střeše budovy, musí dodávky hasební pěny vystačit na likvidaci požáru 

minimálně na jedné z těchto ploch.  

V celém prostoru heliportu je závazný zákaz kouření, a to do vzdálenosti 15,2 m od 

okraje přistávací plochy. Značky zákazu kouření musí být umístěny v místech vstupu na 

heliport [7]. 

Každý vyvýšený heliport musí být vybaven minimálně dvěma únikovými cestami, 

které jsou od sebe vzájemně vzdálené. U heliportů o kapacitě 50 osob a větší se musí tyto 

únikové cesty umístit od sebe na vzdálenost minimálně 9,1 m. Vstupy na únikové cesty nesmí 

nijak bránit letovému provozu [7]. 

Na každý heliport je nutno vybudovat nejméně jednu přístupovou zásahovou cestu pro 

hasičské jednotky. Při vhodném stavebním řešení budovy je třeba vytvořit druhou cestu 

vzdáleně od první. Vyvýšené heliporty musí být vybaveny vždy nejméně dvěma přístupovými 

cestami. Orgány požární ochrany mohou nařídit vybudování přístupových cest 

prostřednictvím všech únikových schodišť ústících na střechu budovy. Na přístupových 

cestách se nesmí vyskytovat žádné překážky. Hasičský personál má povolení přístupu skrze 

přistávací plochu.  

Požární poplach je vyhlašován prostřednictvím komunikačních prostředků 

instalovaných v oblasti střechy a informujících hasiče o mimořádných situacích. Tam, kde 

jsou budovy vybaveny systémem elektrické požární signalizace, musí být požární tlačítka 

umístěna tak, aby je bylo možno použít pro každou únikovou cestu z heliportu. 

Na heliportu musí být k dispozici nejméně jeden přenosný hasicí přístroj pro každý 

vzlet a přistání. Rovněž v hangáru a skladovacím prostoru paliva musí být umístěn minimálně 

jeden hasicí přístroj. Tyto ustanovení se nevztahují na úrovňové heliporty bez dozoru.  

Hangáry na střechách budov musí být zhotoveny z takových matriálů, aby jejich 

požární odolnost byla minimálně 2 hodiny [7]. Příčky a stropy oddělující střešní hangáry od 

jiných stavebních celků musí mít minimální požární odolnost 2 hodiny a dveře minimálně 1,5 

hodiny [7]. Ostatní přidružené stavby v blízkosti střešního hangáru, jako například kanceláře, 

sklady zdravotnických potřeb, prostory pro uskladňování plynu a zařízení požární ochrany, 

musí splňovat následující kritéria. Musí být odděleny zdmi a stropy s minimální požární 

odolnosti 1 hodinu a zároveň jejich otvory musí být chráněny protipožárními dveřmi nebo 

okenními kryty s minimální požární odolností 45 minut [7]. Únikové dveře, které nevyžadují 

otevření vstříc helikoptéře, musí vždy poskytovat oddělený prostor. Intervaly mezi únikovými 



 35 

dveřmi nesmí přesáhnout 45 m na všech vnějších stěnách a 30 m podél vnitřních zdí [7]. 

Únikové a přístupové cesty střešních hangárů musí být označeny. 

Podlahové odvodňovací systémy hangárů musí zamezit šíření paliva při jeho rozlití a 

tím snížit nebezpečí požáru a výbuchu. Kanalizační systémy je nutno budovat z kovového 

potrubí svedeného do jednoho bezpečného místa. Systém musí zahrnovat sifón, musí být 

vybaven větráním a musí mít dostatečnou průtokovou kapacitu, tak aby při spuštění systémů 

požární ochrany nedošlo k nahromadění hořlavých kapalin a vody. Podlaha střešního hangáru 

musí mít sklon od 0,5 do 1% [7]. Obrubníky, rampy, kanalizace musí zajišťovat správný 

odtok kapalin všemi otvory v podlaze hangáru. Vpusti v technických prostorách, používaných 

např. pro uskladnění stlačeného vzduchu a pro elektrické zásuvky, musí ústit do 

odvodňovacího systému podlahy. Rošty a kryty kanalizace musí zajišťovat dostatečnou 

pevnost, aby odolaly bodovému zatížení nejtěžších typů vrtulníků a veškerému zařízení, které 

se ve střešním hangáru vyskytne. Je třeba využívat odnímatelných roštů a krytů zajišťujících 

snadné čištění a proplachování kanalizace.  

V hangárech je povolena montáž zavěšených i vyvýšených ohřívačů, a to elektrických, 

plynových nebo olejových, za předpokladu, že jejich vzdálenost od vrtulníkových motorů 

nebude menší než 3 m [7]. 

Garážovací a servisní prostory vrtulníků musí být chráněny stabilním hasicím 

pěnovým zařízením pro aplikaci těžké pěny AFFF [7]. Všechny ostatní oblasti hangáru 

umístěného na střeše musí být chráněny stabilním vodním hasicím zařízením. 

6 Norma ČSN EN 13565-2 Stabilní hasící zařízení – Část 2: 

Navrhování, konstrukce a údržba 

V České Republice se stabilními pěnovými hasícími zařízeními zabývá evropská 

norma ČSN EN 13565. Konkrétní navrhování, konstrukce a údržba je popsána v části 2. 

Bohužel nikde v normě není nijak specifikováno stabilní hasící zařízení heliportu. Je zde 

možno nalézt kapitolu číslo 9, která se věnuje leteckým hangárům. Je možno pomocí této 

normy vytvořit alespoň základní skelet návrhu pěnového hasícího systému a specifikovat 

některé požadavky na tento systém. 
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V normě ČSN EN 13565-2 jsou požadavky, kladené na pěnová hasící zařízení obecně, 

vymezeny v kapitole 4. Co se týče dokumentace, tak montážní subjekt musí poskytnout 

uživateli následující dokumenty:  

 návod k obsluze; 

 celkové dispoziční výkresy; 

 hydraulický výpočet; 

 návrhové údaje (poměr příměšování, potřeba vody, přívod pěnidla); 

 seznam komponentů; 

 výkresy nádrže na vodu a pěnidlo; 

 plán kontrol a údržby s uvedením časových intervalů; 

 osvědčení montážní organizace potvrzující shodu s požadavky této evropské normy 

[10]. 

Evropská norma rovněž nařizuje jaké požadavky musí splňovat jednotlivé 

komponenty systému. Nádrže na pěnidlo, příměšovače, ovládací a související řídící zařízení 

musí být: chráněny proti účinkům požáru, v případě požáru přístupné, chráněné proti 

neoprávněnému přístupu, vhodně odvětrány, chráněny proti mechanickému poškození, 

vhodně zabezpečeny proti nevhodným teplotám, instalovány mimo skladovací a výrobní 

prostory hořlavin, vybaveny vhodným proplachovacím zařízením, odpovídajícím způsobem 

označeny. Požadavkem na vodu používanou tímto zařízením je zejména její čistota, hlavně 

absence přísad, které snižují napěnění nebo stabilitu pěny. Přiměšovače pěnidla musí být 

instalovány a provozovány v souladu s pokyny dodavatele tohoto komponentu [10]. Pěnidlo i 

příměšovač se nesmi vzájemně vylučovat. Potrubí dodávající pěnotvorný roztok musí být 

vždy vyrobeny z nekorozivního materiálu a pokud se jedná a pohotovostní potrubí, které není 

zavodněno, je nutno jej vybavit zařízením pro úplné vypuštění a propláchnutí. V místech, kde 

může docházet k zamrzání potrubí, musí být opatřeno vhodnou izolací. Detekce požáru nebo 

podmínek potenciálního vzniku požáru je možno provádět s využitím lidských smyslů nebo 

automaticky. Automatickou detekci je nutno provádět pomocí zařízení, která jsou pro 

předpokládané podmínky detekce vhodná, a která odpovídají národním normám [10]. Systém 

automatické detekce stejně jako automatické spouštění pěnových hasících zařízení musí být 

napájena nepřetržitě z vhodného elektrického zdroje, pokud tohoto požadavku nelze 

dosáhnout musí být vytvořen záložní zdroj, který v případě výpadku zastoupí původní zdroj. 

Všechny systémy automatického spouštění hasícího zařízení musí být zároveň doplněny 
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spouštěním ručním. Ruční ovládání musí být vždy vhodně a snadno přístupná. Všechny ruční 

ovládací prvky a zařízení musí být jasně označeny podle svého použití a funkce. Všechna 

automatická detekční a ruční ovládací zařízení (elektrická i neelektrická), musí být řešená tak, 

aby byla okamžitě indikována jakákoliv činnost zařízení. Rovněž jakékoliv poruchy 

monitorovaných zařízení musí být neprodleně signalizovány [10]. 

V následujících kapitolách normy jsou rozvedeny návrhy jednotlivých typů pěnových 

hasících zařízení. Jedná se zprvu o pěnové systém skladovacích nádrží hořlavých kapalin, 

pěnová sprinklerová a zaplavovací zařízení a pěnová zařízení na lehkou pěnu. Dále je 

rozvedeno několik typických odvětví, ve kterých je pěnová zařízení vhodné využít společně 

se specifiky návrhu. Zde je možno nalézt nakládací a vykládací doky v námořních přístavech, 

letecké hangáry a nádrže na zkapalněné hořlavé plyny (LPG/CNG). Návrhu konkrétního 

zařízení bude věnována samostatná kapitola níže s využitím poznatků této normy. 

Poslední kapitola je věnována uváděním do provozu, zkouškám a pravidelným 

kontrolám pěnových hasících zařízení. Osoby odpovědné za provoz zařízení musí být během 

uvádění zařízení do provozu dostatečně instruovány. Při uvádění do provozu je zapotřebí 

provést vizuální kontrolu, která obnáší překontrolování správné instalace podle návrhových 

výkresů, kontrolu stavu potrubí, odstranění dočasných zaslepovacích zátek, kontrolu 

přístupnosti ovládacích zařízení a měřidel, kontrolu správné instalace pěnotvorných zařízení, 

těsnících membrán a příměšovačů. Dále je nutno provést tlakovou zkoušku, u  které se 

nejprve propláchne potrubí při maximálním možném průtoku, aby se odstranily cizí tělesa, 

pak je nutno natlakovat systém na 1,5 násobku maximálního provozního tlaku po dobu jedné 

hodiny [10]. V průběhu této zkoušky nesmí dojít k trvalému poškození, prasknutí nebo vzniku 

netěsnosti. Dále se provádí zkoušky k ověření funkčnosti ventilů a přiměšovačů, rozvodů 

pěnidla, vlastnosti pěny a provozních tlaků. Po provedení všech zkoušek při uvádění do 

provozu uvede dodavatelský subjekt zařízení do stavu pohotovosti a vystaví předávací 

protokol potvrzující shody zařízení s požadavky specifikace. Uživatel zařízení je po převzetí 

zařízení povinen provádět kontroly školenými pracovníky nebo odborníky na pěnová zařízení 

ve stanovených lhůtách a rozsahu. Intervaly i rozsah těchto kontrol je rovněž v normě uveden 

včetně osob, které je musí provádět. Ještě stojí za zmínku jakým způsobem je možno provést 

odstávku pěnového hasícího zařízení. Během takovéhoto stavu je nutno dodržet zvláštní 

opatření požární ochrany, která musí zajistit detekci požáru v ranné fázi a jeho rychlou a 

účinnou likvidaci pomocí zařízení k tomuto určeného [10]. 
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7 Nebezpečí spojené s provozem vrtulníků, evakuace z vrtulníků, 

nebezpečí na heliportu 

7.1 Nebezpečí spojené s provozem vrtulníků 

Požáry vrtulníků jsou pro cestující vážnější než požáry letadel, a to z důvodu umístění 

palivových nádrží [8]. Lehká konstrukce trupu vrtulníku společně s umístěním palivových a 

olejových nádrží v těsné blízkosti cestujících vytváří potenciální nebezpečí při incidentu. 

Konstrukce nádrží vrtulníků se neliší od nádrží letadel s pevnými křídly. Bývají umístěny pod 

podlahou, po obou stranách motoru nebo připoutány k zadní části kokpitu. Pomocné palivové 

a olejové nádrže jsou běžně umístěny za přepážkami, kde vyplňují jinak nevyužitý prostor. 

Dále, je možno nádrže nalézt připevněné k vnější straně vrtulníku. Náraz, nebo olej 

pronikající do palivové nádrže mohou zapříčinit významný únik paliva spojený s nakloněním 

vrtulníku. K úniku paliva a oleje může dojít i do prostoru kabiny. To znamená, že při zřícení 

vrtulníku, se palivo a olej vyskytují v těsné blízkosti cestujících a posádky, takže následky 

těchto nehod bývají často fatální. 

V palivových nádržích vrtulníků se nachází letecké palivo známé jako letecký petrolej 

s označením JET A-1, PL-7 neboli kerosin, který je derivátem surové ropy importované 

z velké části ze zahraničí a dále zpracovávané ve čtyřech českých rafinérských závodech, kde 

jedním z produktů je i kerosin. Velmi důležité pro požární zásah je znát některé vlastnosti této 

látky. Jedná se o čirou, bezbarvou kapalinu, s charakteristickým zápachem po petroleji. Tato 

kapalina patří mezi hořlaviny, bod vzplanutí byl stanoven na 38°C a teplota vznícení se 

pohybuje okolo 215°C. Hustota této kapaliny je nižší než hustota vody a jedná se o látku 

nemísitelnou s vodou, to znamená, že látka na vodní hladině plave. Kerosin je zdraví 

škodlivý, při požití může vyvolat poškození plic a při nadýchání par působí narkoticky, dráždí 

pokožku, sliznice a oči, kontaminuje půdu a škodí vodním organismům. Jako hasiva je 

vhodné použít pěnu lehkou, střední, nebo těžkou, dále prášky A-B-C-D, B-C-D, vodní proud 

tříštivý, nebo vodní mlhu. Plný vodní proud je pro tyto účely nevhodný. Při požáru leteckého 

petroleje vzniká hustý černý kouř a zároveň oxid uhelnatý, nebo uhličitý. Vdechování 

nebezpečných produktů pyrolýzy může způsobit vážné poškození zdraví. Hasiči musí při 

hašení požáru této látky použít izolační dýchací přístroj a celotělový ochranný oblek, nebo 

zvolit úplnou ochranu. V nádržích vrtulníku se nachází relativně malé množství kerosinu, 
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proto vystačí užít dýchací přístroj. Použité nářadí pro zásah musí být z nejiskřivého materiálu 

a nesmí vytvářet elektrický náboj. Všechny údaje o leteckém petroleji jsou uvedeny 

v bezpečnostním listu v příloze č. 3. 

Pozice motorů se liší v závislosti na konstrukci vrtulníku. Mohou se nacházet v části 

nosu, který začíná nad kabinou, nebo být umístěny pod zadním rotorem. Tam, kde jsou dva 

motory umístěny vedle sebe, jsou odděleny od sebe a od oblasti kabiny požárními 

přepážkami. Některé motorové prostory jsou vybaveny stabilním hasicím zařízením. Při 

použití uzavřených motorů, musí být panely pro požární přístup k motorům zřetelně označeny 

na motorovém krytu. Otevřené motory požární přístup nepotřebují. 

Prostor kabiny vrtulníku je zpravidla velký v poměru k celkovému objemu trupu. V 

trupu se nachází vyztužené zesílené přepážky. Interiér je obvykle podobný interiéru v letadle s 

pevnými křídly. Je zde velké množství plastů, vlnitých materiálů, nylonu, gumy, které v 

případě požáru velmi rychle šíří oheň. Sedadla v kokpitu jsou jednoduchá, nebo dvojitá a 

musí být vybavena bezpečnostními pásy. Konstrukce sedadel je obvykle ocelová s umělými 

kryty a výplněmi. V technických částech trupu je možno nalézt tlakové nádoby a 

akumulátory. 

Vrtulník, jakožto stroj využívající pro svůj pohyb jednoho vodorovně rotujícího a 

jednoho svisle rotujícího rotoru, je pro osoby nacházející se v blízkosti místa přistání poměrně 

nebezpečný. Hlavní nosný rotor může dosahovat v průměru až 19 m s počtem listů obvykle 

od dvou do pěti. Rotor je často zbarveny pestře, nebo má světle zbarvené konce pro 

identifikaci průměru otáčení. Vytváří silný proud vzduchu směřující kolmo k zemi, který je 

schopen rozpohybovat i těžké předměty. Tyto předměty mohou být vymrštěny do velkých 

vzdáleností a tím sekundárně způsobit závažná zranění či škody na majetku. Proto je nutno 

přistávací plochy vždy udržovat čisté. Listy rotoru jsou často vyrobeny z lehkých slitin, jako 

je hliník, titan, nebo jako kombinace kovu a kompozitních materiálů. Takovýto list se při 

nárazu může rozbít a jeho části mohou být rozneseny do značné vzdálenosti s velkou silou. 

Další nebezpečnou částí helikoptéry je již zmíněný vyrovnávací rotor. U starších a těžších 

typů se nachází na jedné straně kýlové plochy, u novějších typů je možno jej nalézt 

zabudovaný do kýlové plochy. Počet listů tohoto rotoru se obvykle pohybuje mezi dvěma až 

pěti a jsou opět na koncích natřeny v pestrých barvách. Při přistupování k helikoptéře je nutno 

vždy vyčkat až stroj dosedne na zem, dbát zvýšené opatrnosti a vždy pamatovat na 

vyrovnávací rotor. Tento rotor, stejně jako hlavní nosný rotor, má poměrně velkou setrvačnou 
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sílu a vysoké otáčky. Při přibližování k vrtulníku je vždy nutné, aby pilot o této skutečnosti 

věděl. V opačném případě může dojít při otáčecím manévru, nebo popojíždění ve vzduchu 

k smrtelnému úrazu. Při výpadku vyrovnávacího rotoru dochází k rotaci celého vrtulníku. 

V této situaci se stroj stává neovladatelným. Při dosedání vrtulníku je velmi důležité znát směr 

a rychlost větru. Při tomto manévru pilot snižuje tahový výkon hlavního nosného rotoru a 

náhlý silný náraz větru může helikoptér posunout, pootočit, nebo nachýlit. U vrtulníku, jehož 

rotory jsou v pohybu, je třeba provádět nástup a výstup dle přiloženého obrázku č. 16. Je 

zakázáno vstupovat do prostor vyrovnávacího rotoru a přední části vrtulníku. 

Obrázek 16: Bezpečnost pohybu okolo vrtulníku 

 

Neméně nebezpečnou částí je podvozek. Odpružené podvozky jsou vybaveny tlumiči, 

které mohou být natlakovány na tlak 15-150bar. U vrtulníků působících nad vodou, nebo v 

blízkosti vodních ploch jsou namontovány vodou aktivované zařízení ve formě nafukovacích 

vaků. Tyto vaky lze nalézt v nábojích kol, na lyžinách, nebo připevněny k trupu pomocí 

pevných vzpěr. Vaky jsou určeny pro případ nouzového přistání vrtulníku na vodní hladině. K 

aktivaci těchto zařízení běžně dochází při styku s velkým množstvím vody, což může nastat i 

v průběhu hašení, proto při zásahu je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k uvedení do 

provozu těchto vaků v těsné blízkosti osob. 
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Přiklad umístění nádrží, akumulátorů, hasicích přístrojů a hydraulických agregátu je 

znázorněn v příloze č. 4. 

7.2 Evakuace z vrtulníků 

Evakuaci osob z helikoptéry je vhodné provádět dveřmi, nebo jinými lehce 

přístupnými otvory. Dveře vrtulníku jsou obvykle posuvného typu, nebo se jedná o dveře 

otvírané přes panty. Ne všechny dveře jsou vybaveny stejným zavíracím mechanismem, 

některé se liší funkcí při otevírání. Všechny ale musí mít pokyny týkající se postupu při 

otevírání zřetelně vyznačeny na vnější straně dveří. U některých vrtulníků je možnost 

odhození dveří, kterou lze ovládat jak z vnitřní, tak i z vnější strany. Velké vrtulníky kromě 

dveří mají řadu oblastí na obvodu trupu, které lze rozbít, nebo odstranit k zrychlení evakuace 

a tím zefektivnění záchrany. Tyto oblasti jsou výrazně označeny, a v případě oken, jsou uvnitř 

vrtulníku umístěny prostředky pro otevření, nebo rozbití. U velkých nákladních vrtulníků, se 

používá pro únik i nákladních dveří umístěných na zadní straně trupu. Konstrukce draku 

vrtulníku je podobná jako u trupu letadel s pevnými křídly, ale je obecně lehčí a obsahuje 

konstrukční prvky menšího průřezu. Používají se velmi tenké tabule plechu a lehké slitiny, 

jako je hliník, dural nebo kompozitní materiály a jiné. To znamená, že v případě zablokování 

dveří nebo evakuačních výstupů lze se snadno do vrtulníku dostat pomocí rozbrušovací pily 

nebo jiného vhodného nástroje, ale pouze za předpokladu, že odlétající jiskry nezpůsobí 

požár. Pak je ale důležité dávat pozor na ostré hrany a odřezky, aby se evakuované osoby a 

záchranáři nezranili. Tomuto nebezpečí se dá zabránit překrytím těchto hran přikrývkami, 

nebo jinými vhodnými materiály, které jsou k dispozici. 

Příkladové možnosti úniku z vrtulníků jsou znázorněny v příloze č. 4. 

7.3 Nebezpečí na úrovňovém heliportu 

Jedná se o stavbu, která je umístěná přímo na povrchu terénu. Tímto se zjednodušuje 

jak požární zásah tak i záchrana osob. K heliportu musí vést jak zásahové tak evakuační cesty, 

které je možno vést po zemi. Pro případ nouze lze dojet až k heliportu hasičským 

automobilem, sanitním vozem a zasahovat i provádět evakuaci je možno ze všech stran. Do 

těchto činností je možno zapojit potřebný počet osob, z toho důvodu, že si nebudou překážet 

v důsledku téměř neomezeného prostoru. 
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Jediným nebezpečím, které se zde může vyskytnout je převrácení nebo pád 

helikoptéry. Pádu bohužel zabránit nelze. K převrácení může dojít vlivem silného bočního 

poryvu větru nebo neodborně provedeným přistávacím manévrem. Při převrácení je ohrožená 

jak posádka tak i osoby nacházející se v blízkosti. Dochází k odlétávání spousty částí, jak bylo 

uvedeno výše. 

7.4 Nebezpečí na vyvýšeném heliportu 

U vyvýšených heliportů, je třeba připomenout, že prostor pro provádění záchranných a 

hasebních prací je omezen, což se ukazuje jako problém. Dalším citelným omezením je těžší 

přístupnost z důvodu nutnosti prodírat se objektem a nemožnost příjezdu hasičské a záchranné 

techniky přímo na místo události. Stabilní zásobování hasivy je náročnější na konstrukci a 

způsob dopravy těchto látek, v porovnání s pozemními heliporty. V objektu, na kterém je 

heliport umístěn, je nutno vybudovat vodovodní síť s dostatečnými parametry nutnými pro 

zabezpečení určeného hasícího výkonu. Tato síť musí být odolná vůči korozi a v zimním 

období zabezpečená proti mrazu.  

Vyvýšené heliporty se nacházejí v určité výšce nad zemí a při nehodě vrtulníku může 

dojít k jeho pádu z budovy. Jelikož se na přistávací ploše nesmí nacházet žádné vyvýšení, 

znamená to, že heliport nemůže být ohraničena zábradlím. Při zásahu se může stát, že 

zasahující nebo evakuované osoby, v důsledku poranění očí, paniky či ztráty orientace, tuto 

skutečnost přehlédnou a může dojít k jejich pádu. Při nedostatečné péči o přistávací plochu, 

nebo hašení v zimním období se může na povrchu FATO vyskytnout náledí a tímto vzniká 

nebezpečí uklouznutí s možným následkem pádu. Při nehodě vrtulníku na přistávací ploše 

může dojít k úniku a rozlití pohonných hmot na velkou plochu. Pokud dojde k jejich vznícení, 

oheň se velmi rychle rozšíří a je schopen obklopit záchranáře. Při hašení požáru je do prostoru 

dodávána pěna, která může zapříčinit vyplachování paliva do svodného potrubí a dále do 

veřejné kanalizace. Palivo může rovněž do kanalizace odtéct samovolně. Takto se vysoce 

hořlavé látky dostanou do prostor, ve kterých se s jejich výskytem nepočítá. U některých 

heliportů svodné potrubí ústí na střeše pod samotnou stavbou vyvýšeného heliportu, odkud 

voda pokračuje do dalších vstupů určených pro dešťovou vodu. Může se stát, že na tuto 

střechu ústí i nouzové únikové cesty z heliportu, které odtud pokračují dále. Někdy se ve 

svodném potrubí z heliportu vyskytují i topné kabely proti zamrzání těchto svodů. 

Při kombinaci zkratu nebo přehřátí tohoto vytápění a výskytu pohonných hmot v tomto 
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prostoru může dojít k požáru. Někde je možno se setkat s odvodněním pomocí žlabu, přes 

který vede jediná přístupová cesta na přistávací plochu. Zde, pokud dojde k úniku paliva a 

žlab bude nevhodně proveden a nebude-li umožněn okamžitý odtok, může dojít 

k nahromadění paliva o určité tloušťce vrstvy. Pokud tato vrstva začne hořet, dojde 

k odříznutí heliportu od únikové nebo zásahové cesty. Oheň se může šířit ve svodném potrubí 

a může dojít k odtoku hořlavých hmot do kanalizace. Pro účely odvodnění je nutné používat 

komponenty z nehořlavých hmot vybavené sifonem, s možností přepojení na jímku, odkud by 

bylo možno hořlavé hmoty nebo kontaminovanou vodu odčerpat. 

8 Návrh požárního zabezpečení heliportů 

V České Republice jsou doposud vyvýšené heliporty využívány pouze HEMS. 

Všechny stávající vyvýšené heliporty jsou požárně zabezpečeny dle doposud platných 

předpisů a splňují požadavky na ně kladené. Heliporty HEMS jsou zařazeny do kategorie 

požární ochrany H1. Pokud by byly budovány veřejné vyvýšené heliporty, jednalo by se 

zejména o stavby zařazené rovněž do kategorie H1, popřípadě do kategorie H2. Jelikož 

vnitrostátní vrtulníková doprava není doposud rozvinuta na takovou úroveň, aby při 

transportu využívala velké vrtulníky, vyžadující heliporty kategorie H3 [11]. Nejčastěji 

využívanými, ale i momentálně nejvhodnějšími vrtulníky, jak pro HEMS, tak pro civilní 

přepravu osob, jsou vrtulníky patřící do kategorie lehké nebo střední. Nejvýznamnějším 

představitelem v našem státě je stroj typu Eurocopter EC 135. Tento vrtulník svou celkovou 

délkou 12,19 m splňuje požadavky kategorie heliportu H1. 

8.1 Požární zabezpečení úrovňového heliportu 

Jen pro porovnání budou v této kapitole uvedeny požadavky požárního zabezpečení 

kladené na úrovňové heliporty. Úrovňový heliport je stavba poměrně jednoduchá. Jedná se o 

zpevněnou plochu na úrovni země, kolem které se rozléhají většinou zatravněné plochy, 

příjezdová komunikace a bezpečnostní oplocení. Z požárního hlediska je to stavba nenáročná, 

jelikož v případě jakékoli mimořádné události je umožněn dojezd hasičské techniky do 

bezprostřední vzdálenosti a pohyb hasičů při záchranných a likvidačních pracích je bezpečný. 

Mnohem náročnější na požární zabezpečení jsou v tomto směru doprovodné stavby, jako 

například odbavovací haly, budovy technického zázemí a další. Všechny požadavky kladené 
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na požární zabezpečení úrovňového heliportu vyplývají z právních předpisů a norem. Jedním 

z požadavků je nutnost zřídit stanoviště záchranné a požární služby společně s jeho obsazením 

personálem. Tato služba musí dosahovat zásahových časů do dvou minut a její členové musí 

být přítomni při každém vzletu a přistání vrtulníku v bezprostřední blízkosti přistávací plochy. 

Bližší specifika této služby jsou uvedeny v samostatném odstavci níže. Minimální zásoby 

hasebních látek dle kategorie úrovňového heliportu jsou uvedeny v tabulce č. 4. V porovnání 

s množstvím těchto látek potřebných na vyvýšeném heliportu jsou hodnoty mnohonásobně 

nižší. Dále je možno na úrovňových heliportech nahradit zcela, nebo z části hlavní hasební 

látku, což je pěna, doplňkovými hasebními látkami. Pro tyto účely byl vytvořen přepočet, 

který určuje, že 1 kg hasební doplňkové látky odpovídá 0,66 l vody potřebné pro výrobu 

pěny. S ohledem na tyto skutečnosti může být na úrovňových heliportech upuštěno od 

budování pěnových hasících systémů. Předpisy rovněž nařizují vybavit úrovňový heliport 

záchrannými prostředky, které jsou uvedeny v tabulce č. 7. Výjimku v požárním zabezpečení 

úrovňových heliportů tvoří úrovňové pracovní heliporty HEMS, na které se požadavky této 

kapitoly nevztahují. 

8.2 Konstrukce přistávací plochy vyvýšeného heliportu 

Samotná přistávací plocha musí být budována s určitým sklonem, aby bylo zabráněno 

hromadění vody. Průměrný sklon celé FATO nesmí přesáhnout sklon 3 % a sklon 

v kterémkoliv místě nesmí přesáhnout 5 % pro vrtulníky první třídy, 7 % pro vrtulníky druhé 

a třetí třídy. FATO musí být bez překážek, jeho povrch odolný proti proudu vzduchu dále 

nesmí vykazovat nerovnosti. FATO musí být schopné přenášet statické zatíženi. TLOF musí 

být schopen přenášet dynamické zatížení a jeho sklon nesmí překročit hranici 2 %. Voda 

z povrchu musí být odváděna vhodným odvodňovacím systémem. Samozřejmostí je budovat 

přistávací plochy s povrchem odolným účinkům ohně. U všech vyvýšených heliportů musí 

být počítáno rovněž s dodatečným zatížením způsobeným přítomností osob, sněhu, nákladu a 

doplňujícího vybavení.  

Ze všech výše popsaných skutečností vyplývá, že nejpřínosnější je zaměřit se v práci 

pouze na vyvýšené heliporty kategorie H1. V diplomové práci budou dále uceleny a blíže 

specifikovány poznatky týkající se požární ochrany heliportu čerpané z českých i 

zahraničních zdrojů. Požární zabezpečení heliportu bude rozděleno do několika důležitých 

kategorií, které budou posuzovány zvlášť. 
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8.3 Návrh ujednocení stávajících hasebních zařízení vyvýšeného heliportu 

Hasební zařízení používané na vyvýšených heliportech musí využívat jako hasební 

látku pěnu. Dle platných předpisů musí pěna splňovat úroveň účinnosti B, jak je 

charakterizováno v tabulce č. 3. Proto, při výběru a koupi pěnidla, je nutno dbát, aby 

charakteristiky nakupovaného pěnidla byly dostatečné pro tvorbu této pěny. Rovněž je třeba 

dbát na dodržování doby minimální trvanlivosti. Vždy před uplynutím doby garance musí být 

pěnidlo vyměněno za nové. Na heliportu kategorie H1, dle předpisu L14H, je nutno použít 

minimálně jednoho hadicového vedení o výtokovém výkonu pěny stanoveného v tabulce č. 6.  

Nejčastěji používaným hasebním systémem na vyvýšených heliportech na území 

našeho státu je systém s hadicovým vedením. Tento systém je poměrně jednoduchý, 

minimálně náročný na údržbu a většinou plně dostačující. Při návštěvách heliportů a 

konzultaci s zaměstnanci působícími na těchto stavbách bylo nalezeno několik problémových 

částí. Ve stručném popisu systému s hadicovým vedením bylo vycházeno ze zkušenosti těchto 

osob.  

Pro hasební systémy se naskytují dvě možnosti vodních zdrojů, a to využití zásoby 

vody v úrovni heliportu nebo vytvoření vhodného vodovodního řádu. Nejvhodnější je při 

stavbě vyvýšeného heliportu na stávající budově využití všech jejích atributů. Pokud se 

v budově ve vyšších patrech nachází bazén, nebo jiná zásoba vody, je zbytečné vytvářet nové 

stoupací potrubí, ale přiklonit se k použití těchto vodních zásob a jejich zdrojů. Jestliže se 

v budově podobné zařízení nenachází, je nutno vybudovat nový samostatný vodovodní řád, 

určený přímo pro heliport. Dále je nutné propojení s obecní vodovodní sítí a to 

prostřednictvím dvou na sobě nezávislých zdrojů, tak aby v případě poruchy jednoho, byla 

zabezpečena dodávka vody z druhého. Vzhledem k záporným zimním teplotám se jako 

nejvhodnější jeví vést stoupací potrubí na heliport vnitřkem budovy. Pokud toto není možné, 

musí být v zimním období zabezpečena provozuschopnost, například pomocí vytápění potrubí 

topnými kabely společně s použitím izolace. Další možností je potrubí ve venkovní části 

zanechat nezavodněné. Po použití systému je samozřejmostí opětovné odvodnění potrubí. Při 

výběru materiálu pro konstrukci potrubních systému, je nutno rovněž pamatovat na jeho 

životnost.  

Dalším požadavkem je zajištění dostatečného tlaku v ústí potrubí. Tohoto někdy nelze 

docílit bez vybudování čerpadlové stanice, která nemusí být komplikovaná. Obvykle se vejde 
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do malé provozní místnosti. Důraz je kladen na jednoduchost obsluhy. Nejlépe jedno tlačítko 

pro zapnutí a jedno pro vypnutí, oba umístěné v hadicové skříni při vstupu na heliport.  

Ve většině budov, na kterých je vyvýšený heliport již vybudován, zejména 

nemocnicích, je zabezpečen stálý přísun elektrické energie, což je pro čerpadlové stanice 

výhodou. V případě výpadku proudu ze sítě se spustí záložní zdroj. U jiných staveb, u kterých 

by v budoucnu byly na střeše heliporty vybudovány, bude nutno stálý přísun elektrické 

energie zabezpečit, nebo najít vhodnou náhradu elektromotoru u čerpadlové stanice. Pokud by 

byl požadován systém se dvěma hadicemi vzdálenými od sebe, je nejjednodušší zapojení 

obou hadicových skříní na jedno vodovodní potrubí a společnou čerpadlovou stanici. Tato 

musí pak být dimenzována na dvojnásobné parametry, než je tomu u zapojení s jednou hadicí.  

Hadice je vhodné umístit do hadicové skříně, nejlépe na výklopný hadicový buben, 

aby smotání a roztažení bylo náročné. Hadice musí být dostatečně dlouhá pro potřeby hašení 

požáru na všech částech heliportu. Pro provoz je méně náročná stálotvará hadice. Dle 

zkušeností získaných z návštěv heliportů vyplývá, že do hadicové skříně je vhodné umístit 

uzavírací ventil, za něj přiměšovač s nádrží pěnidla, hadici a pěnotvornou proudnicí 

s uzávěrem, pro možnost přerušení hašení. Vše je nutno zapojit do sebe, pouze savičku 

nezavádět do nádoby s pěnidlem. To je třeba ponechat uzavřené v původním obalu z důvodu 

dodržení doby exspirace. Zásoba pěnidla musí stačit minimálně na dvě minuty provozu 

zařízení při stanoveném výtokovém výkonu. Prakticky je však vhodné tuto zásobu zvýšit. 

Vždy může dojít ke ztrátám vlivem aplikace pěny na prostor, který není nutno zapěňovat. 

Zkušenosti zaměstnanců působících na vyvýšených heliportech dále ukazují, že místo 

klasických dvířek do této skříně je vhodnější použít roletku, známou z nástaveb hasičských 

automobilů, aby dvířka při manipulaci s obsahem skříně nepřekážela. Návrh nejvhodnější 

hadicové skříně je znázorněn na obrázku č. 17. 
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Obrázek 17: Návrh hadicové skříně 

 

1. Roletka hadicové skříně 

2. Rukojeť 

3. Ventil C52 

4. Přiměšovač 

5. Savička zakončená trubkou pro jednoduchou aplikaci při nutnosti použití 

6. Pěnotvorná proudnice uchycená v úchytech pro jednoduché odejmutí 

7. Výklopný buben pro jednoduché použití hadice 

8. Nádoba s pěnidlem 

9. Ovládání čerpadlové stanice 

Hadicovou skříň je nutno umístit před dveře, přes které se vstupuje na heliport 

z důvodu zabezpečení teploty nad bodem mrazu, nejlépe do vybudované požární místnosti, 

kde bude uloženo veškeré hasičské a záchranářské vybavení. Tuto místnost vybavit 

samostatným vstupem na heliport, aby za normálního provozu vybavení nepřekáželo. Pokud 

je vstup na heliport vybaven elektronicky zavíranými dveřmi a hadicové vedení je nutno přes 

ně natahovat, musí se tyto dveře vybavit blokováním v otevřené poloze z důvodu zabezpečení 

průchodnosti hadice. Jestliže by byl vchod vybaven klasickými dveřmi je rovněž vhodné, aby 

bylo možno jednoduše tyto dveře otevřít do polohy, ve které by samy držely a nepřekážely. 
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Ihned vedle hadicové skříně by se měl nacházet jednoduchý, stručný, ale i pro laiky 

pochopitelný návod na použití. Nejvhodnější by bylo návod zatavit do fólie a pevně uchytit na 

stěnu. U heliportů, u kterých je použito dvou hadicových vedení umístěných vzdáleně od 

sebe, je ideální vybudovat druhý vchod a vybavit ho identickou hadicovou skříní i návodem. 

U budov, které nedosahují příliš velké výšky a požární čerpadla hasičských 

automobilů by bez problému zvládaly tuto výšku překonat s dostatečnými parametry 

vhodnými pro požární zásah na střeše budovy, se jako výhoda ukazuje vybudování požárního 

suchovodu. Tento by měl sloužit pro další zásah hasičských jednotek, jestliže by zásoby 

hasebních látek, zejména pěnidla v hadicové skříni došly. Vstupní spojku je třeba umístit na 

nástupní místo u budovy, na které se heliport nachází a ústit by měl z venku za vstupními 

dveřmi na heliport. Tímto způsobem by se zjednodušil zásah požárních jednotek, nebylo by 

nutno budovat hadicové vedení vnitřkem budovy, nebo pomocí výškové techniky. Každý 

suchovod musí být pravidelně prokazatelně prozkoušen. 

8.4 Návrh stabilního pěnového hasicího zařízení heliportu 

Americká norma dovoluje také použití pěnového hasicího systému s pevným 

výstupním potrubím. V podmínkách České Republiky se stabilními pěnovými hasícími 

zařízeními zabývá evropská norma ČSN EN 13565-2. V tomto dokumentu se bohužel 

požadavky na stabilní hasící zařízení heliportu neobjevují. Pro základní návrh lze využít 

kapitolu 5 a 9 normy na základě podobnosti paliva používaného vrtulníky a letadly.  

Všeobecně lze říci, že stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení heliportu pracuje na stejné 

bázi jako stabilní/polostabilní hasicí zařízení chránící vnitřní zařízení budov. Při navrhování je 

nutno vzít v potaz specifika heliportu, které uvádějí letecké předpisy jak české, tak i 

zahraniční. Stabilní hasící zařízení heliportu využívá podle americké normy sprinterových 

hlavic rozmístěných po obvodu heliportu, které směřují proud pěnotvorného roztoku do středu 

přistávací plochy. Potrubí k těmto hlavicím může být zavodněné nebo v lokalitách se 

zápornými zimními teplotami naplněné tlakovým vzduchem. Dalšími zmíněnými systémy 

jsou zařízení využívající oscilačních monitorů, monitorů s ručním směrováním proudu, nebo 

trysek po obvodu heliportu směřujících do jeho středu. Všechny tyto systémy zmiňuje i 

evropská norma v požadavcích na zabezpečení hangárů pro letadla. V této kapitole bude 

hasební systém heliportu navržen v několika odstavcích, podle jednotlivých komponentů za 

využití americké, evropské normy a leteckých předpisů. 
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Zařízení hasebního systému je nutno dle americké normy umístit v bezprostřední 

blízkosti heliportu. Za tímto účelem je vhodné v blízkosti vstupu na přistávací plochu a v její 

úrovni vybudovat technickou místnost, do které se umístí technickou část systému společně 

s zásobou pěnidla. Místnost je vhodné rozšířit tak, aby bylo možno zde umístit i doplňkové 

hasební látky společně s záchranářským vybavením. Z tohoto důvodu musí být tento prostor 

přístupný přímo z heliportu a to kompetentním osobám za jakékoliv situace. Vstup do 

místnosti je nutno řádným způsobem označit cedulemi z důvodu zamezení vstupu 

nepovolaných osob a informovanosti o umístění hasících a záchranářských prostředků. Jak 

umístit hasící přístroje i záchranářské vybavení je uvedeno níže. 

Za účelem zjednodušení návrhu bude zprvu vybráno nejvhodnější koncové zařízeni 

systému. Koncové zařízeni musí být schopno pokrýt pěnou celou plochu FATO ale zejména 

kontrolovat požár v kritické oblasti. Sprinklerovy hlavice hasícího zařízení, navrhované 

americkou normou, nejsou pro tyto účely na území české republiky vhodné, díky obrovským 

tepelným výkyvům při střídaní jednotlivých ročních období. Jako vhodnější se naskytuje 

možnost použití hasícího zařízení, které využívá trysky po obvodu heliportu, oscilační 

monitory, monitory s ručním ovládáním směru aplikace nebo kombinace jednotlivých 

zařízení. U všech zařízení je možno najít klady i zápory. Systém trysek po obvodu heliportu 

využívá komplikované, hustě instalované hubice. Jejich nevýhodou je nutnost vytvářet 

potrubní rozvody okolo celého heliportu a tvorba velkého množství slabých hasících proudů. 

Při tlakování tohoto potrubí se spotřebuje poměrně velký objem pěnotvorného roztoku. Slabé 

hasební proudy mohou být ve větrných oblastech a při přistávání vrtulníku sfoukávány 

z požadovaného směru a za mrazivého počasí s velkou pravděpodobností budou zamrzat a 

místo pěny tvořit krystalický sníh. Nehledě na možnost ucpání trysek díky výskytu drobných 

nečistot. Nečistoty se mohou vyskytovat ve vodě ze zdroje, v nezavodněném potrubí vlivem 

dlouhého nepoužívání systému. Za použití jednoho oscilačního monitoru vzniká při aplikaci 

hasební pěny „stín“ vytvořeny samotnou helikoptérou, ve kterém hašení není možné. Z toho 

důvodu je vhodné instalovat dva oscilační monitory proti sobě. Pokud vyvýšený heliport bude 

vybaven monitorem s nutností manuálního ovládání, vzniká požadavek na obsluhu tohoto 

zařízení. Nehledě na to, že u tohoto systému helikoptéra na heliportu rovněž vytvoří „hasební 

stín“. Kombinací několika systémů se hasící účinnost zvyšuje, bohužel narůstají náklady na 

samotnou stavbu, provoz a údržbu. Z výše uvedených faktů, se pro heliporty vyžadující 

minimální počet osob zabezpečujících požární ochranu a velmi jednoduchou obsluhu 
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hasebních systémů, jeví jako nejvhodnější využití dvou oscilačních monitorů vykrývajících 

vzájemné „hasební stíny“. Tímto způsobem bude zabezpečeno úplné pokrytí přistávací plochy 

a požáru vrtulníku. Oscilace monitorů je možno docílit několika způsoby. Buďto využít 

systému elektrických motorků a rozsah oscilace nastavit v ovládací jednotce nebo využít tlaku 

vody, který je schopen oscilaci rovněž ovládat a rozsah nastavit manuálně pomocí stavěcích 

šroubů. Jako jednodušší a méně náročná na opravy, údržbu a provoz se jeví možnost využití 

tlaku vody. Pro připadnou evakuaci je vhodné jednotlivé monitory dovybavit zařízením pro 

ruční zastavení proudu a manuálním směřováním směru.  

Pro požární zabezpečení vyvýšeného heliportu byl z celé škály vyráběných produktů 

vybrán oscilační monitor s vodním pohonem oscilace americké firmy Chemguard 

s označením CWPOM 350, který splňuje všechny výše popsané požadavky. Toto zařízení je 

navrženo přímo pro použití na heliportu. Jeho součásti jsou konstruovány s největší 

precizností, proto jsou minimálně náchylné k poruchám a velmi spolehlivé. Díky unikátní 

dvojité redukci převodovky oscilačního prvku se snižuje objem kapaliny potřebné pro jeho 

pohon. U zařízení je kromě nastavení rozsahu oscilace možno nastavit i rychlost oscilace. 

Jednotka je rovněž vybavena možností zkoušení oscilačních pohybů, bez nutnosti spouštět 

celý systém stabilního hasícího zařízení [21]. Vybrané parametry zvoleného monitoru jsou 

uvedeny v tabulce č. 10 a jeho vzhled na obrázku č. 18. 

Tabulka 10: Vybrané parametry oscilačního monitoru [21] 

Parametry oscilačního monitoru CWPOM 350 

Úhel oscilace horizontální (°) 0 – 120 

Úhel oscilace vertikální (°) -40 – 80 

Úhel kmitavého pohybu (°) 360 

Průměr přívodního potrubí (mm) 80 

Minimální provozní tlak (bar) 2,8 

Maximální provozní tlak (bar) 14 

Průtok převodovkou za min. tlaku (l/min) 19 

Průtok převodovkou za max. tlaku (l/min) 30 

Maximální provozní  průtok zařízení (l/min) 1400 

Hmotnost zařízení (kg) 54 
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Obrázek 18 Oscilační monitor CWPOM [21] 

 

Pro návrh pěnového hasícího zařízení je rovněž nutno vypočítat intenzitu dodávky 

hasícího média dle kapitoly č. 5 a 9 evropské normy ČSN EN 13565 – 2 a porovnat 

s výkonem zařízení.  

q = qth * fC * fO * fH 

qth – jmenovitá intenzita dodávky pěnotvorného roztoku qth = 4,0 l/min/m
2
 

fC – korekční koeficient pro třídu pěnidla (tabulka 2a, 2b evropské normy) 

fO - korekční koeficient pro druh koncového zařízení (tabulka 8 evropské normy) 

fH - korekční koeficient pro vzdálenost hubice od chráněného prostoru u 

venkovních prostorů (1 pro hubice ve vzdálenosti do 5 m, 1,25 pro hubice 

vzdálené více než 5 m) 

Pro hasební pěnu o účinnosti 1B je korekční koeficient fC = 1, pro hasící monitory 

je fO = 1,6 a jelikož heliport je velmi omezený prostor tak monitory budou 

umístěny do vzdálenosti kratší než 5 m takže fH = 1.  

q = 4 * 1 * 1,6 * 1 = 6,4 l/min/m
2
 

Pro plochu 47 m
2 

určenou heliport manuálem tabulkou č. 6. vychází minimální průtok 

na 300,8 l/min. Z této skutečnosti vyplývá, že zvolený prvek vyhovuje pro požární 

zabezpečení vyvýšeného heliportu kategorie H1. 

Požadavkem leteckých předpisů je, aby hasící zařízení dodávalo minimálně 250 l/min 

hasební látky, což zvolený aplikační prvek splňuje. Z výše specifikovaných skutečnosti jsou 

zřejmé i průtokové požadavky na vodní zdroj. Pokud bude využito zařízení se dvěmi 

oscilujícími monitory, požadavky na zdroj tlakové  vody se zdvojnásobí. Pro větší 
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spolehlivost systému je vhodné hasící zařízení rozdělit do dvou na sobě nezávislých větví. 

Z této skutečnosti je patrné, že systém musí využívat dvou identických čerpadel. Pro tyto 

strojní zařízení musí být dle normy ČSN EN 1356-2 zabezpečen nepřetržitý přísun energie, 

tak aby při výpadku proudu v budově byl stále k dispozici 100% výkon. V nemocničních 

budovách je již takovýto záložní zdroj vybudován, jiná situace je u civilních objektů. Zde je 

třeba záložní zdroj elektrické energie vytvořit. Čerpadla musí rovněž vytvořit dostatečný tlak 

pěnotvorného roztoku v soustavě, tak aby bylo dosaženo tlaku roztoku v mezích 

požadovaných monitorem. Čerpadla vhodná pro hasební systémy vyrábí spousta firem. 

Ideální čerpadlo bylo vybráno na základě předurčenosti pro hasební systémy. Jedná se o 

odstředivé čerpadlo Calpeda NM 80/16EE. Základní parametry zvoleného čerpadla jsou 

uvedeny v tabulce č. 11 a jeho vzhled je patrný z obrázku č. 19, charakteristiky z obrázku č. 

20 a rozměry z obrázku č. 21 [22]. 

Tabulka 11: Parametry zvoleného čerpadla [22] 

Calpeda NM 80/16EE 

Napajecí napětí 400V 

Výkon (kW) 2,9 

Otáčky (1/min) 2900 

Průtok (l/min) 1250 – 3000 

Sací výška (m) 7 

Vytlačná výška (m) 13 – 20 

Maximální provozní tlak (bar) 10 

Průměr vtupního potrůbi (mm) 100 

Průměr výstupního potrůbi 

(mm) 80 

 

Obrázek 19: Čerpadlo Calpeda NM 80/16EE [22] 
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Obrázek 20: Charakteristika zvoleného čerpadla NM 80/16 EE [22] 

 

Obrázek 21: Rozměry čerpadla MN 80/16 EE [22] 

 

Dalším významným prvkem je přiměšovač. Jedná se o proudové čerpadlo, které mísí 

tlakovou vodu z čerpadla s pěnidlem. Toto zařízení musí splňovat požadavky normy ČSN EN 

13565-2, která uvádí že, koncentrace pěnotvorného roztoku vytvořeného přiměšovačem 

v pracovním rozsahu stanoveném dodavatelem nesmí být menší než je stanovena koncentrace, 

zároveň nesmí překračovat více než o 30 % stanovenou koncentraci nebo nesmí být více než o 

1 % nad stanoveným procentem přiměšování. Viskozita pěnidla musí být v rozsahu viskozit 
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stanovených pro přiměšovač. Z výše zmíněného větvení systému vyplývá, že přiměšovače 

musí být pořízeny rovněž ve dvou kusech a napojeny do jednotlivých větví. Na obou 

přiměšovačích musí být nastaveny stejné procenta přimísení v závislosti na požadavku 

monitoru. Dle zkušeností amerických konstruktérů je pro vyvýšené heliporty nejvhodnější 

použít pěnidlo s minimálním přimísením, aby bylo množství pěnidla skladované na heliportu 

minimální. Samozřejmostí je kompatibilita pěnidla s přiměšovačem i hubicí monitoru. Pro 

výše zvolené komponenty byl zvolen potrubní přiměšovač indické firmy Nandanvan 

Industrial Estate s označením 80 NB IS, který je vyroben z nerezové oceli. Bohužel minimální 

přimísení je 3%. Ve všech parametrech vyhovuje výše zvoleným komponentům. Vzhled je 

patrný z obrázku č. 22 a parametry z tabulky č. 12. [23] 

Obrázek 22: Potrubní přiměšovač 80 NB [23] 

 

Tabulka 12: Parametry přiměšovače 80 NB [23] 

Přiměšovač 80 NB IS 

Materiál Nerezová ocel 

Vstupní / výstupní průměr (mm) 80 

Procento přimísení (%) 3 nebo 6 

Provozní tlak (bar) 6,5 – 12 

Délka (mm) 400 

Provozní průtok (l/min) 380 – 1400 

Průměr pro savičku (mm) 25 

 

Na základě parametrů výše zvolených komponentů a předpisů pro heliporty je nutno 

vypočítat množství potřebného pěnidla. Dle výsledku pak zvolit vhodnou nádrž pro tuto látku. 

Podle evropské normy lze tento objem vypočítat dle vzorce:  

V=Qmax * t * Z/100  

Qmax – maximální průtok v l/min 

t – doba činnosti systému v min 
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Z – poměr přiměšování v % [10]. 

Pro zvolené komponenty je maximální průtok vycházející z požadavku monitoru a 

přiměšovače roven 1400 l/min. Čas, po který musí být zařízení minimálně v provozu určuje 

heliport manuál na dobu 10 min [5]. Poměr přiměšování určuje schopnost přiměšovače, který 

je schopen spolupracovat s pěnidlem s přimísením minimálně 3 %. Výsledek je dále nutno 

vynásobit dvěma pro systém s dvěmi monitory. 

V = 1400 * 10 * 3/100 = 420 l 

Pro hasební systém se dvěma monitory je nejnižší požadována zásoba pěnidla 

o objemu 840 l s 3 % přimísením. 

Potrubní rozvody musí být zhotoveny z korozivzdorného materiálu nebo alespoň 

povrchově upraveny. Běžné prázdné potrubí musí být vyrobeno alespoň z oceli žárově 

zinkované ponorem, avšak potrubí, které je určené pro pěnidlo nebo které je v neustálém 

kontaktu s pěnotvorným roztokem, nesmí být z pozinkovaného materiálu a musí být 

kompatibilní s použitým pěnidlem [10]. Jelikož se jedná o polostabilní hasící zařízení, je 

nutno pamatovat na napojení na kanalizační síť, aby po důkladném propláchnutí systému 

vodou ji bylo možno vypustit a připravit tak zařízení k dalšímu použití.  

Zásobu pěnidla je vhodné umístit do společné nádrže pro obě větve hasícího systému. 

Nádrž musí být zhotovená z materiálu, který při styku s pěnidlem nebude nijak narušován 

korozí ani jinými chemickými pochody. Pro jednoduché zjišťování množství pěnidla je nutno 

nádrž vybavit stavoznakem. Nedílnou součástí nádrže musí být plnící hrdlo s ventilem, 

umožňující  plnění bez napěnění samotného pěnidla, společně s přetlakovým a podlakovým 

ventilem, zamezujícími deformaci nádrže vlivem čerpání nebo plnění. Zároveň musí nádrž 

zabezpečovat dodržení podmínek pro uskladnění, aby doba exspirace pěnidla byla zachována. 

Samozřejmostí je velikost nádrže zabezpečující požadovaný objem pěnidla. Výrobců nádrží je 

možno nalézt celou škálu jako i vyráběné objemy. Stejně tak tvary a rozměry nádrží. Výběr 

konkrétní  nádrže záleží na velikosti technické místnosti a požadavcích konstruktéra pěnového 

hasícího zařízení. 

Ovládací systém pěnového hasícího zařízení musí být zpracován tak, aby ovládání 

čerpadel a dalších komponentů bylo velmi jednoduché a jejich provoz spolehlivý. Nutností je 

rovněž zapojení ovládacího systému na záložní zdroj, tak aby při výpadku proudu ze sítě byl 

zabezpečen provoz systému. V souvislosti s možným zastavením proudu musí být systém 

vybaven tlakovým spínačem, který při stanoveném tlaku vypne čerpadlo dané větve a zabrání 
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tak její možnému poškození až destrukci. Při poklesu tlaku na stanovenou mez musí spínač 

chod čerpadla obnovit, aby bylo možné pokračovat v hasebních pracích. Tlaky spínání a 

vypínání tlakového čidla určí konstruktér zařízení. Na linii přívodu pěnidla musí být rovněž 

instalován zpětný ventil znemožňující znehodnocení pěnidla vodou. Po každém použití 

pěnového systému, je nutno provést jeho vnitřní čištění od pěnotvorného roztoku. Jedná se o 

takzvaný proplach. Proplach systému lze provádět dvěma způsoby. První způsob je, manuálně 

odpojit příměšovač od nádrže s pěnidlem a připojit čistou vodu. Dalším způsobem je linii 

přívodu pěnidla vybavit elektroventilem, rozbočkou a napojením na vodní síť opatřenou 

rovněž elektroventilem. Jeden nebo druhý elektroventil se musí automaticky otevírat až po 

spuštění čerpadel. Pro přepínání jednotlivých režimů je vhodné do místa ovládání celého 

systému umístit jednoduchý přepínač s označením stavů PROVOZ / PROPLACH. Po použití 

systému a jeho řádném propláchnutí, musí být vždy přepínač nastaven na provoz. Tímto se 

zamezí chybám při stresových situacích za vzniku požáru. Každý vyvýšený heliport musí být 

vybaven sledovacím zařízením [5]. Z toho vyplývá, že přistávací plocha je nepřetržitě 

sledována osobou k tomu pověřenou. Tato osoba je povinná sledovat každé přistání a vzlet 

vrtulníku. O těchto skutečnostech je informována zároveň v souvislosti s uváděním do 

provozu naváděcího zařízení. Proto je vhodné ovládací prvky hasebního systému umístit jak u 

vstupu na heliport společně s jednoduchým návodem, tak i do provozní místnosti, ve které se 

obsluha heliportu vyskytuje. Tato opatření zajistí vždy v případě potřeby spuštění hasícího 

systému a vyloučí možné chyby automatického spouštění. Jednoduché schéma systému je 

znázorněno na obrázku č. 23.  
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Obrázek 23: Schéma pěnového hasícího zařízení 

 

1) Přívod tlakové vody od čerpadla 

2) Přívod vody pro proplach 

V1) Ventil pro proplach 1. monitoru 

V2) Ventil pro přívod pěnidla k přiměšovali 1. monitoru 

V3) Ventil pro proplach 2. monitoru 

V4) Ventil pro přívod pěnidla k přiměšovali 1. monitoru 

V5) Odvzdušňovací ventil 

V6) Plnící ventil 

V7) Ventil k stavoznaku 

V8) Zpětný ventil 

Celý systém musí být před uvedením do provozu řádně zrevidován a následně musí 

být prokazatelně kontrolován v požadovaných intervalech a rozsahu. Intervaly a rozsah všech 

kontrol určuje norma ČSN EN 13565 – 2 [10]. 
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8.5 Návrh vhodných hasicích přístrojů na vyvýšený heliport 

Všechny předpisy závazné pro heliporty přikazují tuto stavbu vybavit i doplňkovými 

hasivy. Za tímto účelem je vhodné využít hasících přístrojů. Tyto přístroje mohou být mnohdy 

pro začínající požár helikoptéry efektivnější než použití hasebního systému. Výhodou je 

rychlost aplikace hasiva, jednoduchost použití a jejich velká mobilita. Nevýhodou hasicích 

přístrojů je malá zásoba hasebních látek. Tabulka č. 5 uvádí minimální množství hasiv 

předepsané pro vyvýšený heliporty. U heliportu kategorie H1 je nutno zabezpečit zásobu 

minimálně 50kg prášku, 50kg halonů nebo 90kg CO2. Jedná se o poměrně velké množství 

hasebních látek, proto pro jejich uskladnění je nejvhodnější využít požární místnosti a umístit 

je v blízkosti hadicové skříně nebo ovládání polostabilního hasícího zařízení, tak aby všechny 

hasební látky a prostředky byly v jedné místnosti. Z rozsáhlé nabídky hasicích přístrojů se 

jako nejvhodnější jeví použití pojízdných hasicích přístrojů disponujících velkým objemem 

hasební látky. Méně vhodné je použití menších, přenosných hasicích přístrojů, a to z důvodu 

časové prodlevy nastávající při výměně prázdných hasicích přístrojů za plné, kdy může dojít k 

rozšíření požáru. Dnes používané pojízdné hasicí přístroje jsou na vysoké úrovni. Jsou 

vybavené hadicí zakončenou proudnicí umožňující přerušení dodávky hasiva. Manipulace 

s těmito přístroji je jednoduchá díky kolovému podvozku. Výběr konkrétní hasební látky je 

jednoznačný. Jelikož je použití halonových hasicích přístrojů v České republice zakázáno a v 

případě CO2  je nutné zabezpečit téměř dvojnásobek hmotnosti při stejné hasící účinnosti jako 

u prášku, logicky určuje prášek jako nejvhodnější hasební látku. Z toho vyplývá, že nejlepším 

hasicím přístrojem pro heliporty kategorie H1 je práškový pojízdný hasicí přístroj 

s označením P50Te, který disponuje 50 kg prášku. 

8.6 Únikové a zásahové cesty vyvýšeného heliportu 

Heliport by měl být vybaven minimálně dvěma únikovými cestami, které musí 

navazovat na únikové cesty z budovy a musí být zakresleny do evakuačního plánu. Jedna 

z cest by měla být prvořadě použita pro evakuaci, druhá jako zásahová. V případě nemožnosti 

použít jednu z cest není vhodné provádět zároveň evakuaci i zásah prostřednictvím druhé 

cesty. Mohlo by dojít k vzájemnému překážení evakuovaných osob a hasičských jednotek, 

k neúměrnému riziku zranění a zpomalení evakuačních a záchranných prací. Pokud je 

úniková a zásahová cesta totožná, je nutné provádět vždy nejprve evakuaci a následně tuto 
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cestu využít pro zásah hasičských jednotek. V krizových případech, u kterých to výška 

budovy dovoluje, lze využít pro evakuaci i pro zásah automobilových žebříků a plošin. U 

složitějších staveb lze vybudovat více únikových a zásahových cest, jejichž vstupy musí být 

od sebe dostatečně vzdáleny. Některé heliporty využívají evakuačních výtahů. Při vzniku 

požáru na heliportu, který je vybaven evakuačním výtahem, musí být prioritně zajištěno 

použití tohoto výtahu pro zabezpečení evakuace osob z přistávací plochy. 

8.7 Záchranná a požární služba 

Do záchranné a požární služby musí být zařazené osoby, které jsou v budově, na níž je 

heliport vybudován, přítomny po celou dobu jeho provozu. Tímto se rozumí heliport pouze 

s denním provozem, nebo s denním i nočním provozem. V budově musí být přítomny alespoň 

dvě osoby zařazené do této služby. Důležitým aspektem při výběru vhodné osoby do této 

funkce je spolehlivost a zdravotní způsobilost. Záchranná a požární služba je zodpovědná 

rovněž za údržbu přistávací plochy a musí být po celou pracovní dobu na svém pracovišti pro 

případ požáru nebo nehody vrtulníku. 

V České republice jsou vyvýšené heliporty většinou budovány na střechách 

nemocničních objektů. Podle velikosti, a tedy personálního potenciálu nemocnice, plní funkci 

záchranné a požární služby buď přímo členové hasičského zboru přítomného v budově, nebo 

členové ochranky, technického úseku. V jiných budovách tuto činnost provádí osoby 

pověřené provozovatelem heliportu. Jako nepřetržitá obsluha heliportu většinou působí 

zaměstnanci technického úseku, vrátní nebo správci budov. Obsluha heliportu je zodpovědná 

za komunikaci s členy záchranné a požární služby vhodným způsobem (pager, telefon), 

uvádění do provozu naváděcího světelného zařízení a dalších prvků potřebných pro bezpečné 

přiblížení vrtulníku, v neposlední řadě zabezpečují komunikaci s hasičským záchranným 

sborem kraje. 

Členové záchranné a požární služby heliportu musí být pravidelně proškolování z 

použití hasičského a záchranného vybavení umístěného na heliportu společně s prováděním 

záchrany a evakuace osob. Školení je nutno provádět jednou ročně. Samozřejmostí je vstupní 

školení při zařazení do této služby. Školení je vhodné rozdělit na teoretickou a praktickou 

část. V teoretické části je důležité:  

 Charakterizovat bezpečný pohyb po heliportu, jak při provádění údržby přistávací 

plochy bez vrtulníku, tak i po jeho přistání.  Určit přístupové cesty na heliport. Dále se 
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zaměřit na nebezpečí spojené s provozem vrtulníků. Nutností je důkladně probrat 

všechna rizika zranění a jak jim předcházet.  

 V další části probrat postupy při hašení požáru. Seznámit pracovníky se základními 

principy funkce hasicích zařízení umístěných na heliportu, proškolit, jakým způsobem 

nejlépe provádět hasební zásah, kterého zařízení využít a čeho se při hašení vyvarovat. 

Jak postupovat po příjezdu jednotek hasičského záchranného sboru. 

 V poslední části pracovníky naučit základní zásady při záchraně a evakuaci 

postižených osob. Je nezbytné probrat všechny možnosti vstupu do vrtulníku, 

poukázat na některé typy dveřních zámku a alternativní vstupy do helikoptér. Je 

vhodné rovněž předvést nářadí, které je pro ten či jiný postup určené. Dále je třeba 

seznámit členy služby s únikovými cestami a evakuačním plánem budovy, na které je 

heliport umístěn. 

V praktické části je třeba ke každému jednotlivci přistupovat individuálně, tak aby 

postupy byly všem jasné a srozumitelné. Všechny dotazy školených osob musí být 

zodpovězeny. Praktickou část je žádoucí rovněž rozčlenit do několika částí. 

 Nejprve prezentovat samotný heliport. Ukázat názorně kde je možno se pohybovat a 

kde je to naopak nebezpečné. Pokud jsou na heliportu umístěné kotvící body, předvést 

jak je použít a k jakým účelům. 

 Dále se zaměřit na hasičské a záchranářské vybavení, popsat jednotlivé komponenty a 

jejich funkce. Všichni školenci by si měli vyzkoušet použití každého zařízení tak, aby 

jej byli schopni v praxi použít. Pokud to provozovatel letecké služby umožní, je 

vhodné využít členů jeho týmu, aby názorně ukázali vstupy do vrtulníku a představili 

typy dveřních uzávěrů. 

 Na konec je nutné členy záchranné a požární služby seznámit s možnostmi úniku z 

heliportu. Samozřejmostí je únikové cesty projít, tak aby školenci znali směr cest a 

také místa, kde se setkají s dveřmi nebo jinými překážkami. 

Seznam účastníků školení je nutné archivovat, např. u správce budovy nebo požárního 

technika areálu. Školení musí provádět zkušená osoba pověřena provozovatelem, požární 

technik nebo příslušník hasičského záchranného sboru, který problematiku heliportů zná. Po 

celou dobu výkonu práce v záchranné a požární službě musí všichni členové dodržovat zásady 

bezpečnosti a postupovat vždy dle platných předpisů.  
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8.8 Vybavení vyvýšeného heliportu 

Každý heliport je jedinečný svým stavebním provedením, frekvencí přistávání 

vrtulníků, urbanizačním umístěním a dalšími faktory. Všechny musí být pro způsob svého 

použití dostatečně vybaveny.  

Pro provoz vrtulníků musí být na heliportu instalováno velké množství technických 

prvků. Řadí se zde ukazatel směru větru. Ten musí být umístěný na takovém místě, aby jasně 

a zřetelně ukazoval směr a rychlost větru na FATO a nebyl rušen větrnými proudy 

vznikajícími mezi okolními budovami. Tento ukazatel musí být viditelný pro pilota vrtulníku 

za letu, ve visu i při přistáváni. U heliportů s nočním provozem je nutno ukazatel směru větru 

osvětlit. Dále je vyžadováno na heliportu umístit maják sloužící pro navádění vrtulníků z 

velké vzdálenosti a také pro rychlou identifikaci heliportu v osvětlené husté městské zástavbě. 

Všechny překážky v okolí heliportu je třeba určitým způsobem zviditelnit. Tam, kde je to 

možné, je třeba provést světelné vyznačení přednostního směru přiblížení k heliportu. Je také 

nutné vytvořit systém nepřetržitého monitorování heliportu. U budov monitorovaných 

kamerovým systémem je třeba systém doplnit minimálně o jednu kameru umístěnou na 

heliportu. Monitor kamery musí být umístěn v místnosti obsluhy heliportu. Tak může obsluha 

heliportu pomáhat při vzniku jakéhokoli problému nebo nehody. Všechny FATO musí být 

označeny, a to písmenem H bíle barvy umístěným ve středu plochy, FATO nemocničních 

heliportů se označuje rovněž písmenem H, ale červené barvy, umístěným v bílém kříži. 

Vyvýšené heliporty se musí označit maximální povolenou hmotnosti vrtulníku, kterou se 

uvádí v tunách se zaokrouhlením na sto kilogramů. Hranice FATO se označuje bílým pruhem 

a stanoveným způsobem se světelně nebo luminiscenčně zviditelňuje. Předepsané rozměry 

značení podrobně uvádí heliport manuál.  

K vybavení heliportu se řadí výbava pro záchranné práce na heliportu, seznam 

předepsaných věcí udává heliport manuál a je uveden v tabulce č. 7. Z důvodu snadné 

orientace a dostupnosti je nejvýhodnější umístit záchranářskou výstroj na stejné místo jako 

vybavení pro hasební zásah. Jednotlivé kusy nářadí je vhodné uchytit přehledně na stěnu do 

držáků, ze kterých se dají v případě nutnosti snadno a rychle vytáhnout. Rukavice a přikrývku 

je dobré uložit na poličku a ponechat v původním obalu, aby se zabránilo jejich poškození a 

po použití je dle návodu výrobce uvést do původního stavu. Některé kusy nářadí, uvedené 

v heliport manuálu, závazné pro heliport kategorie H1 nebo H2, by bylo vhodné vynechat 

nebo zaměnit. Návrh na změnu vznikl na základě využitelnosti jednotlivých kusů nářadí při 
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dopravních nehodách. Nastavitelný francouzský klíč je zde zbytečný. Tento kus by bylo 

vhodné nahradit třemi dřevorubeckými plastovými klíny o různých úhlech. Zakládací klín 

najde své využití pouze na heliportech, které obsluhují helikoptéry s kolovými podvozky, 

jinak může být z povinné výbavy vyřazen. Páčidlo o délce 105 cm by bylo vhodné doplnit o 

kratší páčidlo o délce 50 cm se zahnutým koncem. Sadu šroubováků by bylo možné 

z vybavení úplně vyloučit záměnou za kladivo o hmotnosti alespoň 2 kg. Nůž v pouzdře  

doplit o řezáč bezpečnostních pásů a rozbíječ skel. Nářadí by mělo být provedeno 

z nejiskřivého materiálu. Nedílnou součástí vybavení pro záchranné práce na heliportu je 

celotělový postroj pro práci ve výškách. Samozřejmostí je lékárnička pro první pomoc a 

základní ošetření zranění. Výše vylíčené záchranářské vybavení by mělo sloužit pouze pro 

prvotní záchranu a vyproštění osob z poškozeného vrtulníku. Nejčastěji se členové záchranné 

a požární služby budou pokoušet o vyproštění přes dveře a jednoduché únikové cesty, které 

mohou být vlivem nehody zablokovány, nebo je nepůjde z jiného důvodu otevřít.  

Nedílnou součástí vybavení heliportu je dokumentace zdolávání požáru pro konkrétní 

budovu, na které se heliport nachází. Často je nutný důkladný popis příjezdové cesty, a to 

zejména pro budovy, které se nacházejí ve složitém urbanistickém celku. Mnohdy samotný 

příjezd hasičského zboru činí problém, hasičská vozidla přijedou z důvodu špatně zvolené 

cesty s velkým zpožděním a může tak dojít k tragickým následkům. U všech vyvýšených 

heliportů, kde je možno použít výškovou techniku, by měla být vytvořena nástupní plocha pro 

tento druh vozidel a zároveň uvedena v dokumentaci zdolávání požáru. Pokud by velitel 

zásahu zvolil nevhodné ustavení techniky, výšková technika se k heliportu na potřebnou 

vzdálenost nepřiblíží. K dalším problémům patří neznalost objektu. Bez existence nebo 

znalosti dokumentace by mohlo dojít k opomenutí přítomnosti požárního suchovodu, ve 

složitých budovách snadno dojde k použití nevhodné zásahové cesty, mohlo by dojít k 

opomenutí přítomnosti záchranné a požární služby atd.  

9 Taktika zásahu na vyvýšeném heliportu 

Pří nehodě vrtulníku na vyvýšeném heliportu může dojít k mnoha nebezpečným 

situacím, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost, a tím snížit následky nehod. Některé 

příklady těchto situací již byly popsány výše. Každý vyvýšený heliport je specifický pro 
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provádění hasebního zásahu, a to z důvodu rozdílných parametrů stavby jako jsou plocha, 

tvar, výška nad úrovní země a mnoho dalších. 

 Nehody vrtulníků, ke kterým na těchto stavbách může docházet, mohou probíhat dle 

různých scénářů a mohou mít celé spektrum následků, od banálních po katastrofální. Příčiny 

těchto incidentů jsou rozdílné. Dle Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod se 

jedná nejčastěji o technickou závadu, chybu pilota nebo úmyslné oslnění pilota laserovým 

světlem, které je v poslední době čím dál tím častější. Výčet příčin leteckých událostí za 

posledních pět let je znázorněn v tabulce č. 13.  

Tabulka 13: Příčiny vrtulníkových leteckých nehod [20] 

Rok 

Příčina a počet 

Chyba 
pilota 

Technická 
závada 

Srážka 
s ptákem 

Oslnění 
laserem 

Jiné 
Klasifikovány jako 

letecké nehody 

2007 1 1 0 Nehlášeny 0 0 

2008 0 0 0 Nehlášeny 2 0 

2009 2 2 0 Nehlášeny 3 4 

2010 3 1 1 7 1 3 

2011 5 3 1 5 0 3 

I. 2012 0 0 1 0 0 0 

Požární zásah může být zkomplikován o evakuaci osob z vrtulníku. Náročnost zásahu 

se rovněž stupňuje v závislosti na špatných povětrnostních podmínkách. Jediné co je možno 

učinit pro snížení rizika, je zamezení přistání na vyvýšených heliportech z důvodu velmi 

špatných povětrnostních podmínek. V takovéto situaci záleží na rozhodnutí pilota nebo na 

řízení letového provozu. Pokud se porucha vrtulníku nebo jiné potíže vyskytnou za letu nebo 

před zahájením přistávacího manévru, je výhodné využít pro přistání jiné dobře dostupné 

místo než vyvýšený heliport, např. pozemním heliport, pokud se v blízkosti nachází, nebo 

nouzově přistát. Pokud ale vznikne porucha v průběhu přistávacího manévru, je pilot nucen 

přistát na vyvýšeném heliportu. 

Za prvotní záchranné a likvidační práce je zodpovědná záchranná a požární služba. Její 

členové musí jednat bez meškání a s rozvahou. Za informovanost těchto osob a hasičského 

sboru kraje o skutečnostech na heliportu je zodpovědný správce této stavby. U heliportů 

vybavených hadicovým vedením členové záchranné a požární služby jsou povinní provádět 

hasební i záchranné práce. U heliportů vybavených stabilním nebo polostabilním hasícím 
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zařízením tato služba provádí zejména záchranné práce a v případě potřeby vypíná, zapíná 

hasící zařízení, nebo je schopna i korigovat směr aplikace pěny. 

Po příjezdu hasičských jednotek přebírá velení nad záchrannou akcí velitel zásahu. 

Tento určuje, jak a kterou osobu využije, a to včetně členů záchranné a požární služby. Určuje 

také prioritu jednotlivých činností. V případě nutnosti vytváří hasiči další hasební proudy. 

Musí ale počítat s tím, že proudy mají určitou tlakovou sílu a pokud se vrtulník nachází 

v nestabilní poloze, může dojít k jeho pohybu. Pro pevnou fixaci vrtulníku a vyprošťování 

osob lze využít technických prostředků, které hasiči běžně používají při automobilových 

nehodách. 

V této situaci je velmi pravděpodobné, že postižené osoby budou potřebovat lékařskou 

pomoc. U všech zraněných se na heliportu provádí pouze nejnutnější ošetření a postižení se 

neprodleně transportují do nemocnice. Pro transport z vyvýšeného heliportu k vozům 

zdravotní služby je nutno volit nejrychlejší trasu a jako doprovod je vhodné využít členů 

záchranné a požární služby, kteří budovu dobře znají. 

Po záchraně všech zraněných přistupuje velitel zásahu k likvidaci požáru, za využití 

dostupných sil a prostředků. Nejvhodnější je pokrýt celou plochu požáru silnou vrstvou pěny. 

Pro tyto účely se využije proudů vybudovaných od suchovodu nebo od hadicového vedení 

nataženého nejkratší zásahovou cestou. Kladně se může osvědčit rovněž využití proudů 

z hasičské výškové techniky. Pokud požár vrtulníku ohrožuje okolní stavby nebo vstup na 

heliport, je nezbytné tyto stavby chladit. Po zlikvidování požáru je nutno poškozený vrtulník 

na heliportu umístit tak, aby byl s ohledem na bezpečnost okolí co nejvíce stabilní. Před 

jakoukoliv manipulací se strojem je ale třeba kontaktovat orgány vyšetřující nehodu. 

O odstranění trosek z přistávací plochy je povinen se dohodnout přepravce 

s vlastníkem heliportu. Hasiči tuto činnost provádí pouze v krajních situacích, kdy je vrak 

velmi nebezpečný pro okolí a mají k dispozici techniku pro tuto práci. Pro tyto účely je možné 

využít jiného těžšího vrtulníku, který vrak přetransportuje v podvěsu, nebo pokud to výška 

budovy dovolí, využít k likvidaci vraku vrtulníku jeřáb.  
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10 Závěr 

V úvodu diplomové práce byl stanoven jako hlavní cíl popis požadavků na 

zabezpečení heliportu dle českých technických norem a zahraničních normativních 

dokumentů, společně s návrhem systému polostabilního a stabilního hasicího zařízení 

heliportu.  

Postupnými úvahami byl pro řešení cíle vybrán vyvýšený heliport, který je pro 

zabezpečení požární ochrany mnohonásobně složitější, než heliport úrovňový.  

Jedním z požadavků, bylo představit právní předpisy a normy závazné v ČR, týkající 

se protipožární ochrany těchto staveb. Pro tyto účely byla vyčleněná kapitola 4, která 

jednotlivé předpisy charakterizuje a uvádí všechny důležité požadavky pro vyvýšené 

heliporty. Kapitola v plném rozsahu splňuje nároky kladené v úvodu na tuto část. Pro 

porovnání s českými předpisy byla vybrána americká norma NFPA. Za tímto účelem byla 

vytvořená kapitola 5. Tento standard se v některých požadavcích a termínech liší od předpisů 

platných v Čechách, ale zásadní rozdíly zde nelze nalézt. Za zmínku stojí, že heliporty 

budované v Americe je možno vybavit hasicím zařízením stabilním, polostabilním nebo 

použít hadicový systém, na rozdíl od předpisů závazných v ČR, které první dvě možnosti 

neuvádějí. Kapitola 5. splňuje další část požadavku uvedeného v úvodu.  

Významným přínosem této práce mělo být navržení stabilního nebo polostabilního 

hasicího zařízení. Na základě všech získaných zkušeností, bylo jako nejvhodnější systém 

zvoleno zařízení využívající stabilní oscilující monitory s nezavodněným potrubím. To 

znamená, že pro  podmínky českého vrtulníkového letectví, jsou na vyvýšených heliportech 

nejvhodnější polostabilní hasící zařízení s dvěma proti sobě orientovanými oscilujicími 

monitory. Do budoucna by bylo přinejmenším žádoucí možnost použití stabilních a 

polostabilních zařízení zapracovat do právních předpisů závazných v České Republice 

zejména letecký předpis L14H a technickou normu ČSN EN 13565-2. V práci byly rovněž 

sjednoceny požadavky kladené na stávající hasicí zařízení. Práce navrhuje nejvhodnější 

hadicové skříně těchto systémů, určuje, které hasicí přístroje z celého produkovaného spektra 

jsou vhodné. V práci jsou rovněž blíže specifikované požadavky na únikové a zásahové cesty, 

personál a záchranářské vybavení.  
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Práce se nad rámec zadání zabývá popisem možných nebezpečí týkajících se provozu 

vrtulníků, vyvýšených i úrovňových heliportů a nebezpečí při provádění záchranných a 

likvidačních prací na těchto stavbách.  

Diplomová práce splňuje všechny cíle, které byly v úvodu stanoveny, a dostatečným 

způsobem vysvětluje všechny pojmy, které se v ní vyskytly. Nejasnosti, které se doposud 

v problematice požárního zabezpečení heliportu vyskytovaly, byly ujasněny a vhodnými 

návrhy došlo k zdokonalení požární ochrany na vyvýšených heliportech. 
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