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ABSTRAKT 

Cílem této práce je porovnat finanční náklady spojené s provozováním modernějších 

strojů na civilním letišti Václava Havla v Praze a starších strojů na vojenském letišti 

v pražských Kbelích. Následně je na základě analýzy nabídky strojů na trhu vybrána 

nejlepší možná náhrada za současně používané, dosluhující stroje. V závěru práce je 

několik doporučení na zefektivnění procesu zimní údržby ve Kbelích a pohled na 

budoucnost v oblasti zimní údržby. 

ABSTRACT 

The aim of this work is to compare the financial costs associated with operating more 

modern machines at the Václav Havel civil airport and older machines at the military 

airport in Prague – Kbely. Subsequently, based on an analysis of the machine offer on 

the market, the best possible replacement for currently used machines is chosen. In 

conclusion, there are some recommendations for improving the winter maintenance 

process in Kbely and looking at the future of winter maintenance. 
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1 Úvod 

Letecká doprava je bezesporu nedílnou součástí přepravy osob či nákladu na kratší i 

delší vzdálenosti. Avšak samotné lítání je ve skutečnosti výsledkem precizně 

synchronizované práce nemalého počtu lidí a o existenci některých z nich a jejich vlivu 

na bezpečnost či včasnost letů mnohdy nemají běžní cestující ani ponětí. Příkladem 

může být skupina mající na starost údržbu letištních ploch.  

První kapitola se bude zabývat samotným rozdělením letištních ploch. Ty se dělí podle 

jejich určení a každý typ plochy musí v závislosti na charakteru využívání splňovat 

požadovaná kritéria týkající se povrchu, rozměrů, nosnosti a dalších parametrů. Tyto 

požadavky jsou zpravidla stanoveny příslušným úřadem. Díky tomu jsou sjednoceny 

pro všechny provozovatele, což má pozitivní vliv na bezpečnost. 

Následující kapitola se zaměří přímo na Letiště Václava Havla v Praze. Budou v ní 

popsány předpisy, jakými se během zimní údržby řídí, ale také bude popsána celá 

struktura a principy fungování během zimní sezóny. To včetně personálního obsazení 

směn, vzájemné kooperace mezi personálem a požadavky kladenými na jednotlivce. 

Další kapitola přiblíží technologické postupy, které se určují na základě aktuálních 

povětrnostních podmínek či budoucích předpovědí počasí. V druhé části kapitoly pak 

přijde na popis jednotlivých strojů z parku techniky pro zimní údržbu pražského letiště 

společně s jejich technickými údaji.  

Prakticky stejná část bude věnována vojenskému letišti ve Kbelích, kde se postupy 

vzhledem k personálnímu obsazení a způsobu fungování armádního letiště mírně liší. 

Předmětem popisu by měl být také strojový park, který však čítá mnohem méně strojů 

a nedosahuje úrovně většího civilního letiště. To je veškerý obsah teoretické části 

práce. 

V praktické části je úkolem získat potřebné informace pro podrobnou analýzu nákladů 

spojených se zimní údržbou jak na letišti vojenském, tak i civilním. Náklady jsou 

spojeny s nákupem strojů, palivem potřebným k jejich provozování, výdaji za servis, 

náhradní díly a udržování techniky v provozuschopném stavu. V konkrétních případech 

také s pevnými či kapalnými odmrazovacími látkami, pro jejichž aplikování na 

pohybové plochy jsou některé ze strojů určeny. Získaná výstupní data z obou letišť 

budou v závěru kapitoly přímo porovnána, aby tak byl viditelný rozdíl při dlouhodobém 

provozování starší a novější techniky.  
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Druhá polovina praktické části se vzhledem k pomalu končící životnosti některých 

strojů kbelského letiště zaměří na analýzu trhu s technikou určenou pro zimní údržbu a 

následně bude vybrána adekvátní náhrada za již dosluhující stroje. Porovnání 

jednotlivých strojů od různých výrobců proběhne na základě požadavků na jejich 

technické vybavení, ale zohledněny by měly být i ekonomické aspekty spojené 

s nákupem a případným servisem. 

Na základě zjištěných skutečností během získávání informací a návštěv jednotlivých 

letišť by měla být uvedena doporučení na optimalizaci provádění zimní údržby na 

kbelském letišti. To včetně podnětů, kterými by bylo dobré se do budoucna zabývat, 

aby současná kvalita provádění údržby mohla být přinejmenším zachována. 

Úplný závěr práce se zaměří na způsob fungování letišť s nejpokročilejšími systémy 

provádění zimní údržby, které by mohly být vzorem pro ostatní. Dále také na výzkum 

v této oblasti, jeho průběžné výsledky a budoucnost, která dozajista bude mít 

neopomenutelný vliv na postupy, které jsou v současnosti při procesu zimní údržby 

používány. 
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2 Rozdělení letištních ploch 

Letiště, jako celek, je složeno z celé řady jednotlivých ploch, kde každá má svoji určitou 

funkci. V závislosti na charakteru využití jsou na tyto jednotlivé plochy kladeny 

specifické požadavky, ať už se jedná o jejich povrch, únosnost či jiné aspekty. 

2.1 Vzletová a přistávací dráha (RWY) 

Dle Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) je v dokumentu Annex 14 

runway definována jako vymezená obdélníková oblast na pozemním letišti, která slouží 

pro vzlet či přistávání letadel. Povrch může být z asfaltu, cementu či směsi obou 

materiálů nebo v nezpevněné formě v podobě trávy, hlíny, štěrku, ledu a v případě 

rozsáhlých solných plání i v podobě soli. 

Umístění, směry a počet drah je ovlivněn mnoha činiteli. Podstatným činitelem je 

provozní využitelnost, která se stanovuje na základě rozložení směrů větrů, dále pak 

poloha dráhy umožňující přiblížení, jež odpovídá ustanovením o překážkových 

plochách v předpise L-14. Také je žádoucí, aby počet a směry drah na letišti byly 

takové, že provozní využitelnost letiště letouny nebude menší než 95 procent.  

Výběr údajů, jenž mají být použity pro výpočet provozní využitelnosti, je nutné získávat 

ze spolehlivých měření, které mapují rozložení směrů větrů za nejdéle možné období, 

ideálně alespoň za pět let. Měření by také měla být prováděna nejméně osmkrát denně 

ve stejných časových intervalech. 

Délka hlavní vzletové a přistávací dráhy musí být dostatečná, aby tak bylo možno 

zajistit provozní požadavky letounů, pro něž je určena. Zároveň nemůže být menší, než 

je nejdelší délka stanovená s použitím korekcí na místní podmínky provozu a 

výkonnostní charakteristiky příslušných letounů. Při určování potřebné délky dráhy je 

také nutno vzít v potaz požadavky na vzlet, přistání a potřebu provozu v obou směrech 

dráhy. Místní podmínky, jež jsou brány v úvahu, zahrnují nadmořskou výšku, podélný 

sklon dráhy, teplotu, vlhkost a vlastnosti povrchu. Výjimkou je případ, kdy je runway 

spojena s předpolím či dojezdovou dráhou a může být považována za dostačující 

skutečná délka menší, než bylo definováno výše. Avšak v takovém případě musí 

kombinace runway, dojezdové dráhy a předpolí vyhovovat provozním požadavkům pro 

vzlet a přistání letounů, jimž je určena. Také v případě vedlejší dráhy platí stejná 

pravidla jako pro hlavní, avšak její délka musí být dostatečná pouze pro ty letouny, jež 

vyžadují použití této vedlejší dráhy jako doplňkové k jiné či jiným, a to za účelem 

dosažení minimálně 95 procentní využitelnosti [1]. 
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Dalším rozměrem, který je pro runway velmi podstatný, je její šířka. Ta se stanovuje na 

základě vnějšího rozchodu kol hlavního podvozku letounů (OMGWS), pro které bude 

určena. 

Kódové 
číslo 

OMGWS <4,5m 4,5m ≤ OMGWS <6m 6m ≤ OMGWS <9m 9m ≤ OMGWS <15m 

1* 18m 18m 23m - 

2* 23m 23m 30m - 

3 30m 30m 30m 45m 

4 - - 45m 45m 

Tabulka 1 – Vnější rozchod kol hlavního podvozku (OMGWS) [1] 

*) Šířka pro přesné přiblížení kódového čísla 1 nebo 2 nesmí být menší než 30m. 

2.1.1 Povrch dráhy 

Na kvalitu povrchu dráhy jsou kladeny mimořádné požadavky, neboť se jedná o velmi 

důležitý faktor, který může mít velký vliv na provoz letecké techniky. Povrch musí být 

vybudován bez jakýchkoliv nerovností, které by mohly v některých případech negativně 

ovlivnit vzlet nebo přistání letounu. Mezi tyto situace můžeme zařadit například vznik 

vibrací, kymácení případně jiných nestandardností. 

Proces vystavění zpevněné dráhy nebo opatření zpevněné dráhy novým povrchem je 

nutno provádět takovým způsobem, aby byly zajištěny dostatečné povrchové 

charakteristiky tření, které budou odpovídat minimální úrovni tření určené předpisy. Je 

vyžadováno, aby měření charakteristik tření povrchu na nových a obnovených površích 

zpevněných drah, bylo provedeno zařízením pro kontinuální měření tření se samo 

skrápěním. U nového povrchu průměrná hloubka textury nesmí být menší než 1 mm. 

Pokud je povrch rýhovaný nebo drážkovaný, musí být tyto rýhy buď rovnoběžné 

s nekolmými příčnými spárami, nebo kolmé na osu dráhy. [1]. 

2.1.2 Únosnost 

K určení pevnosti drah, pojížděcích drah či ploch určených k odbavení je vytvořena 

standardizovaná metoda porovnání klasifikačního čísla letadla – klasifikačního čísla 

vozovky (ACN/PCN – Aircraft Classification Number/Pavement Classification Number), 

Používá se k posouzení provozních podmínek v závislosti na hmotnosti letounu a 

únosnosti povrchu. Dle ICAO je požadováno, aby únosnost povrchu určeného pro 

letadla s maximální hmotností pro stání větší než 5 700 kg, byla vyjádřená právě 
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metodou ACN-PCN. S tím související ohlášení musí dle předpisu L14 obsahovat 

následující informace [1, 2]: 

a) klasifikační číslo vozovky (PCN) 

b) typ vozovky (pro vyjádření ACN-PCN) 

c) kategorie únosnosti podloží 

d) kategorie maximálního přípustného huštění pneumatik nebo hodnota 

maximálního přípustného huštění pneumatik 

e) způsob hodnocení 

Nosnost letištních ploch musí být měřena, analyzována a vyhodnocena, aby na 

základě výstupních dat bylo možné kontrolovat využívání ploch pouze letouny 

s vyhovující provozní hmotností. Hodnota PCN je pětimístný kód asociovaný 

s kteroukoliv plochou určenou k pohybu či stání letounu a označuje nám mechanickou 

odolnost daného povrchu s ohledem na nadměrné opotřebení. Tedy vhodnost povrchu 

pro ničím nelimitovaný provoz kteréhokoliv letounu, jehož ACN a velikost tlaku 

v pneumatikách nepřekračuje limity PCN stanovené pro daný typ vozovky a kategorii 

podloží. Metoda vyhodnocení hodnoty PCN je ponechána na jednotlivých letištích, 

avšak za předpokladu schválení daného procesu Úřadem pro civilní letectví [2, 3].  

Jak je doslovně uvedeno v předpise L14 – Hlava 2: 

„Ohlášené klasifikační číslo vozovky (PCN) musí udávat, že jakékoliv letadlo 

s klasifikačním číslem letadla (ACN) rovným nebo menším, než ohlášené PCN může 

používat tuto vozovku s omezením huštění pneumatik nebo maximální hmotnosti 

letadla pro daný(é) typ(y) letadla.“ [1] 

ACN je unikátní číslo, které vyjadřuje relativní účinek letounu dané hmotnosti na 

struktuře povrchu pro stanovenou pevnost podkladu. Musí být určeno v souladu se 

standardními postupy spojenými s metodou ACN-PCN. Pro účely určení ACN musí být 

chování vozovky klasifikováno jako ekvivalentní k tuhé nebo netuhé konstrukci. 

Veškeré informace o vozovce pak musí být ohlášeny prostřednictvím následujících 

označení (podrobnější popis charakteristik je možné nalézt v předpise L14 – Hlava 2) 

[1]: 
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a) Typ vozovky pro určení ACN-PCN:

• (R) - Tuhá vozovka   

• (F) - Netuhá vozovka 

b) Kategorie únosnosti podloží:

• (A) - Vysoká únosnost: k = 150 MN/m3 

• (B) - Střední únosnost: k = 80 MN/m3

• (C) - Nízká únosnost: k = 40 MN/m3 

• (D) - Velmi nízká únosnost: k = 20 MN/m3 

c) Kategorie maximálního přípustného huštění pneumatik: 

• (W) - Neomezená: huštění bez omezení 

• (X) - Vysoká: huštění omezeno do 1,75 MPa   

• (Y) - Střední: huštění omezeno do 1,25 MPa   

• (Z) - Nízká: huštění omezeno do 0,50 MPa   

d) Způsob hodnocení: 

• (T) - Technické hodnocení 

• (U) - Hodnocení podle zkušeností  

2.2 Pojezdové dráhy (TWY) 

Zajištění bezpečného a plynulého pojíždění letounů, je jedním z hlavních požadavků 

na konstrukci pojezdových drah. Pro každou runway musí být zřízeno dostatečné 

množství pojezdových drah, aby bylo možno urychlit pohyb letounů. V případě vysoké 

hustoty provozu, stojí za zvážení vybudování pojezdových drah pro rychlé odbočení. 

Šířka přímé části pojezdové dráhy nesmí být menší, než je uvedeno v následující 

tabulce [1]. 

  OMGWS <4,5m 4,5m ≤ OMGWS <6m 6m ≤ OMGWS <9m 9m ≤ OMGWS <15m 

Šířka 
pojezdové 

dráhy 
7,5 m 10,5 m 15 m 23 m 

Tabulka 2 – Šířka pojezdových drah [1] 
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Množství a počet změn směru pojezdových drah, by měl být co nejmenší. Také je 

nutné, aby poloměry oblouků byly přizpůsobeny pojížděcím rychlostem a 

manévrovacím schopnostem letounů, jimž je určena dráha. Pro snazší pohyb letounů, 

se zřizují napojovací oblouky v místě křížení pojezdových drah s hlavní dráhou, 

odbavovacími plochami či jinými pojezdovými drahami. Únosnost pojezdové dráhy 

musí být stejná, jako únosnost vzletové a přistávací dráhy. Důvodem je skutečnost, že 

na rozdíl od ní, bude vystavena větší zátěži v důsledku stojících či pomalu pojíždějících 

letounů. V případě povrchu pojezdové dráhy požadujeme, aby neměla nerovnosti, 

které by mohly zapříčinit poškození konstrukce letounu. Povrch zpevněné pojezdové 

dráhy by měl být obnoven či vybudován takovým způsobem, aby zajišťoval vyhovující 

charakteristiky tření povrchu [1]. 

 Obrázek 1 – Oblouk pojezdové dráhy [1] 

2.3 Vyčkávací plochy a místa 

Pokud je hustota provozu střední nebo vysoká, musí být zřízeny vyčkávací plochy. 

Tato místa musí být zřízena na křižovatce vzletových a přistávacích drah nebo na 

místě jejich křížení s pojezdovou dráhou. Avšak musí se nacházet před křižovatkou 
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komunikací s hlavní dráhou. Poloha vyčkávacího místa musí být taková, aby stojící 

mobilní prostředek nebo letadlo nerušilo činnost radionavigačních prostředků nebo 

nenarušovalo vzletovou plochu a přibližovací plochu [1]. 

2.4 Odbavovací plochy (APN) 

Odbavovací plochy se zpravidla zřizují v případech, kdy je nezbytné zabezpečit 

nastupování či vystupování pasažérů, nakládání a vykládání materiálu nebo provádět 

obsluhu letadel, aniž by došlo k narušení letištního provozu. Jejich celkové rozměry 

musí být dostatečné, aby byla zajištěna maximální efektivita provozu na letišti i při 

velkém vytížení. Každá z části odbavovacích ploch pak musí mít únosnost, která 

odpovídá zatížení od letadel, pro něž je určena. Nutné je také vzít v potaz, že 

v důsledku silového působení stojících nebo pomalu pojíždějících letadel na plochu, 

budou některé části odbavovacích ploch zatěžovány více než runway. Odbavovací 

plochy včetně pojezdových pruhů musí mít dostatečný sklon, aby bylo zabráněno 

shromažďování vody na jejím povrchu. Maximální sklon však nesmí přesáhnout 1% u 

plochy vyhrazené pro stání letadla, pokud není dle ÚCL stanoveno jinak. U stání 

letadel je potřebné zabezpečit minimální vzdálenosti mezi letouny přijíždějícími či 

odjíždějícími ze stáni a jakýmkoliv pevným objektem [1].  
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3 Předpisy a postupy pro zimní údržbu LKPR 

Systém, jakým je zabezpečována zimní údržba na jednotlivých letištích se řídí stejnými 

pravidly. I přesto je však možné nalézt rozdíly, minimálně v používané technice, 

fungování směn a prováděných postupech. Proto se v následujících řádcích budu 

snažit popsat provádění zimní údržby na Letišti Václava Havla v Praze a vojenském 

letišti ve Kbelích a porovnat případné rozdíly. 

Hlavním cílem zimní údržby je dostatečné zabezpečení provozuschopnosti provozních 

a ostatních venkovních ploch ve smyslu zimní údržby, odklízení sněhu, aplikování 

rozmrazovacího postřiku pro udržení brzdných účinků RWY a bezpečného provozu na 

TWY a odbavovacích stání, obslužných komunikací a ve veřejné části zajištění 

schůdnosti a sjízdnosti veřejných komunikací. Na Letišti Praha je začátek zimního 

období stanoven dnem 1. 11. a končí dne 31. 3. Na základě aktuálních a výhledových 

meteorologických podmínek je možné zahájit či ukončit zimní období mimo výše 

uvedené datum až o 2 týdny dříve nebo později. Výkon zimní údržby pohybové plochy 

a manipulačních ploch je zajišťován 24 hodin denně [9; 10]. 

Provozovatel letiště je povinen mít dle předpisů vycházejících z nařízení ICAO a ÚCL 

vypracované dokumenty, v nichž bude popsáno provádění zimní údržby. „Standardy 

spolupráce složek Letiště Praha při zimní údržbě na Letišti Václava Havla“ jsou jedním 

ze dvou dokumentů, dle kterého se řídí zimní údržba. Dokument má za cíl zajistit 

efektivní vzájemnou spolupráci složek letiště při výkonu zimní údržby na plochách 

letiště. Druhým a zároveň obsáhlejším dokumentem, který stanovuje pravidla pro zimní 

údržbu na pražském letišti je „Zimní údržba ploch na LKPR“. 

3.1   Letecký předpis letiště L14 

V předchozích částech zmiňovaný předpis L14 obsahuje jedenáct Hlav a také doplňky 

a dodatky. Hlava 2 mimo jiné pojednává o možných meteorologických podmínkách na 

plochách. Konkrétněji pak popisuje postupy pro měření tření povrchu a s tím spojené 

zjišťování brzdných účinků sněhem či ledem znečištěné dráhy. Pro detailnější popis 

aktuálního stavu jsou definovány jednotlivé formy, ve kterých je možné sníh a námrazu 

nalézt. Tyto informace jsou také potřebné pro správné vyplnění Snowtamu (obrázek 2).  

V Hlavě 10 nalezneme pokyny pro odstraňování nečistot z jednotlivých ploch, a o 

časových intervalech, ve kterých je nutné plochy kontrolovat [1]. 
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3.2 Snowtam 

V rámci sezonního Leteckého informačního oběžníku (AIC), vydávaného každý rok 

před 1. listopadem, je obsažen také formulář Snowtam. Ten slouží pro hlášení 

informací, které se týkají možných nebezpečných podmínek na pohybové ploše. Tyto 

podmínky mohou být způsobeny ledem, sněhem, tajícím sněhem nebo vodou z tajícího 

ledu či sněhu a provozovatelé letiště jsou v souladu s ICAO Annexem 15 přímo 

pověřeni vydáváním Snowtamu. S jeho pomocí je možno z důvodu nevyhovujícího 

stavu pohybových ploch v důsledku nepříznivých meteorologických podmínek, 

krátkodobě uzavřít letiště. Vydáním nového formuláře je poté možno provoz na letišti 

znovu obnovit. Avšak v případě vyhlášení kalamitní situace v rámci zasedání 

kalamitního štábu, kdy není možné přesněji určit čas dokončení odklízecích prací na 

pohybových plochách, je nezbytné vzniklou situaci oznámit za pomoci Notamu [6; 7]. 

Při vyplňování formuláře je nezbytné řídit se pokyny uvedenými v Letecké informační 

příručce. Za nejdůležitější pravidlo při vyplňování je možné označit používání 

metrických jednotek, protože se jejich značky dále neuvádějí a případná záměna by 

mohla mít negativní vliv na provoz. Pokud nemáme ke kterékoliv položce informace, 

neuvádíme ji. Snowtam má maximální délku platnosti 24 hodin, avšak v případě 

význačné změny podmínek je nezbytné vydat ihned nový. Mezi tyto podmínky patří: 

• Koeficient tření se změní o hodnotu 0,05 či více. 

• Dojde ke změně tloušťky nánosu větší než 3 mm u rozbředlého či tajícího 

sněhu, 10 mm u mokrého či 20 mm v případě suchého sněhu. 

• Změna šířky nebo délky dráhy o 10 a více procent oproti udávaným rozměrům. 

• Změna podmínek vyžadující v položkách F nebo T reklasifikaci informací. 

• Jakákoliv změna výšky nebo vzdálenosti od osy sněhových valů, za 

předpokladu jejich přítomnosti. 

• Změna viditelnosti dráhových návěstidel v důsledku jejich zakrytí sněhem. 

• Jakékoliv známé podmínky, jež mohou být na základě zkušeností významné. 

Vyplněný formulář je následně distribuován na adresy uvedené v sezonním AIC, 

případně po síti MOTNE, anebo jsou pravidelně vysílány na určené rádiové frekvenci 

konkrétního letiště. Úplnou podobu formuláře pak lze vidět na obrázku 2 [6; 7] 



18 
 

Obrázek 2 – SNOWTAM [6] 
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3.3 Standardy spolupráce složek LP při zimní údržbě ploch na 

LKPR 

Uvedený dokument pojednává o technickém vybavení letiště, které bude podrobněji 

popsáno později. Dále o personálním obsazení směn, úlohách jednotlivců a 

v neposlední řadě o vzájemné kooperaci mezi personálem. 

Všechny práce týkající se zimní údržby pohybových a manipulačních ploch, chodníků, 

parkovišť a dalších komunikací jsou zajišťovány nepřetržitě. Kromě zaměstnanců 

údržby ploch se na údržbě podílejí také zaměstnanci jiných letištních složek či 

externích subjektů. Za dostatečné personální obsazení techniky nezbytné 

v kalamitních situacích je odpovědný manažer údržby ploch. Zaměstnanci jsou v době 

trvání hotovosti povinni být způsobilí k práci a dostupní na uvedeném telefonním čísle 

a také na uvedené adrese. V mimořádných případech, kdy lze s velkou 

pravděpodobností očekávat nepříznivé podmínky, mohou být vedoucími pracovníky 

tyto zaměstnanci svoláni i mimo rozdělovník služeb [8]. 

Profese Počet osob 

Supervizor UPL 5 

Řidič speciální techniky – stálí zaměstnanci LP 38 

Řidič speciální techniky – externí zaměstnanci 12 

Řidič speciální techniky – externí zaměstnanci na DPČ cca 15 

Mechanik speciální techniky  4 

Dispečink UPL – specialista provozu ploch 1 

Dispečink UPL – dispečer UPL – externí zaměstnanci na DPČ 6 
 

Tabulka 3 – Personální obsazení zimní údržby dle profesí [8] 

 

3.3.1 Dispečer řízení provozu ploch 

Dispečer řízení provozu ploch provádí kontrolu a hodnocení stavu pohybových ploch, 

manipulačních ploch a měří brzdící účinky. Dále sleduje a vyhodnocuje doporučení či 

výstrahy ČHMU společně s analýzou dat z hlásiče námrazových jevů. Pokud na 

základě výstupních dat lze očekávat sníh či výskyt námrazových jevů, má za úkol 

předat informace v dostatečném časovém předstihu na Dispečink údržby ploch. Na 

tomto pracovišti data kategorizují a výstupem jsou 4 druhy alarmů. Pokud není 

očekávaná žádná činnost zimní údržby, jedná se o zelený alarm bez nutnosti aktivace 

zdrojů. V 60 minutovém předstihu je vyhlašován žlutý alarm, kdy je možná aktivace 

zimní údržby. Oranžový alarm značí pravděpodobnou činnost, je vyhlášen minimálně 
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30 minut předem a zaměstnanci jsou připraveni na parkovištích. Při vyhlášení 

červeného alarmu, jež je zároveň posledním, je činnost zimní údržby nezbytná. 

Ohlašuje se minimálně 15 minut předem a zaměstnanci jsou připraveni ve strojích 

seřazených v koloně. Pokud je to možné, provádí dispečer kontrolu pohybových ploch 

společně se Supervizorem, což vede k rychlejším rozhodnutím a menším prodlevám 

při nasazení potřebných mechanizačních prostředků pro zimní údržbu ploch. Situace je 

také konzultována s věží, aby byla v danou chvíli zvolena co možná nejideálnější 

posloupnost úklidu ploch. Dle výskytu námrazy nebo spadu pevných atmosférických 

srážek stanovuje čas zahájení prací. Vydává zprávy SNOWTAM, v případě uzavření 

pohybové plochy zprávy NOTAM a mimo zmíněné i podklady pro zprávy METAR. 

Bezprostředně po skončení očišťovacích prací provádí měření brzdných účinků a 

hlášení předává na věž. V neposlední řadě pak rozhoduje o personálním obsazení 

jednotlivých směn, a to na základě předpokládané meteorologické situace [8]. 

3.3.2 Supervizor údržby ploch 

Supervizor údržby ploch dle výskytu námrazových jevů nebo druhu tuhých 

atmosférických srážek určuje technologii ošetřování a očišťování pohybové plochy. Je 

zodpovědný za nasazení optimálního počtu mechanizace při konkrétní očišťovací akci 

a za předpokladu dodržení časů zásahu podle kategorizace alarmů popsaných 

v předešlém odstavci. V závislosti na stavu techniky a průběhu úklidových prací, 

informuje Dispečera řízení ploch. O všech provedených pracech musí zpracovávat 

záznam [8]. 

3.4 Zimní údržba ploch na LKPR 

Tento obsáhlý dokument stanovuje pravidla, povinnosti, postupy, pravomoci, 

odpovědnosti a informační vazby pro údržbu ploch letiště Praha. V následujícím textu 

budou tedy shrnuty části, které svým obsahem korespondují s tématem diplomové 

práce. 

Limitní časy pro očištění vzletové dráhy při jejím pokrytí vrstvou sněhu do 1 cm, 

námrazou nebo ledem jsou pro různé pro jednotlivé technologie úklidu. Maximální čas 

úklidu při preventivním chemickém ošetření je 15 minut. Shodný čas je stanoven i pro 

chemické ošetření již vzniklé námrazy, ledu či sněhu. V případě, že je potřeba sníh 

nebo sněhovou kaši uklidit mechanicky, musí mít pracovníci vše dokončeno do 30 

minut. Pokud je požadován také úklid navazujících pojezdových drah či nezbytně 

nutných stání, jsou u těchto ploch časy dvojnásobné. Tedy 30 a 60 minut. Limitní časy 
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jsou ovlivňovány v závislosti na měrné hustotě pevných atmosférických srážek a 

tloušťce jejich vrstvy. Zároveň je nezbytné počítat s možným prodloužením limitních 

časů očišťování při nestandardních povětrnostních podmínkách nebo při kalamitních 

situacích. Dále nemusejí být dodržovány v době, kdy není během celého úklidu na 

letišti žádný provoz, například během noci [9]. 

3.4.1 Postupy a koordinace při odstraňování námrazových jevů 

Kontrolu a následné hodnocení pohybové plochy je nezbytné provádět včas a 

průběžně v časových intervalech přizpůsobených aktuálním meteorologickým 

podmínkám. Při kontrole vzletové dráhy je nutné zkontrolovat i všechny pojezdové 

dráhy, které slouží právě k opuštění té vzletové. Pokud se stavy jednotlivých drah 

znatelně liší, je nezbytné informovat odpovědnou osobu na stanovišti řízení letového 

provozu a také ji nahrát do zprávy SNOWTAM. Po provedení zimní údržby dispečer 

řízení provozu ploch kontroluje, zda stav povrchu na pojezdových drahách, jež se 

používají jako výjezdové, je z hlediska brzdících účinků shodný s přilehlou vzletovou 

dráhou. Veškeré kontroly musí být prováděny s dostatečnou odpovědností a s 

vědomím možných následků.  

Během zajišťování leteckého provozu v zimních podmínkách, musí být mezi 

příslušnými pracovišti Letiště Praha a Řízením letového provozu, striktně dodržovány 

stanovené koordinační postupy. Ze všeho nejdříve probíhá předběžná koordinace mezi 

subjekty, kdy je v závislosti na bezpečnostních a provozních potřebách obou pracovišť 

dohodnuto, v jakém pořadí budou jednotlivé plochy očištěny, společně s předběžnými 

časy uvedení provozních ploch mimo provoz a opětovnému zprovoznění. Informace 

týkající se zahájení prací, musí být oznámeny na věž minimálně 15 minut předem. Při 

přesunu techniky jsou ještě informace mezi pracovišti upřesňovány. Do prací je 

oprávněn vznést požadavky také zástupce externí organizace. To v případě požadavku 

na úklid konkrétní části pohybové plochy, pokud pojme podezření na možnou 

neprovozuschopnost plochy nebo pokud je nutné zabezpečit úklid dané plochy 

například za účelem vyčištění trasy přetahu [9]. 

Pro lepší organizaci prací během zimní údržby jsou pracovníci rozděleni do 

jednotlivých skupin, z nichž každá má svoji specifickou funkci. 

• Skupina pro úklid AIRSIDE  

o Pracovní skupina RWG (Runway Working Group)  

o Pracovní skupina AWG (Apron Working Group)  
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o Pracovní skupina GWG (Gate Working Group)  

• Skupina pro úklid LANDSIDE  

o Pracovní skupina LWG (Landside Working Group)  

Skupina pro úklid AIRSIDE je složena ze speciálních letištních úklidových strojů 

zařazených do pracovních skupin RWG a AWG. Pracovní skupina GWG obsluhuje 

malé mechanizace, jakými jsou například traktory. Obsluha strojů je zabezpečována 

zaměstnanci údržby ploch, jejichž počet je doplněn o speciálně vyškolené řidiče. Ti 

jsou najímání externě pouze na zimní sezónu. Skupina RWG a AWG provádí úklid 

vzletových a přistávacích drah, pojezdových drah a odbavovacích ploch. Skupina 

GWG má na starosti úklid v prostoru odbavovacího stání, tedy osové značení, prostor 

zastavení, prostor v okolí nástupního mostu, prostor pro připojení a vytlačování 

tahačem a blízké okolí nástupního schodiště. Skupina pro úklid LANDSIDE je složena 

ze standardní techniky vybavené nástavbami pro zimní údržbu – sypač, zadní rotační 

koště, čelní pluh. Tyto stroje jsou obsluhovány externími zaměstnanci. Před zahájením 

úklidových prací na pohybové ploše, požádá Supervizor věž o zapnutí světelného 

zabezpečovacího zařízení, aby bylo pro všechny viditelné a nedošlo k jeho poškození. 

Před uvedením očištěných ploch do provozu je pak dispečerem prověřována funkčnost 

světelných zabezpečovacích zařízení, zvláště pak prahových a koncových návěstidel, 

postranních dráhových návěstidel a ochranných dráhových návěstidel [9]. 

3.4.2 Přípustná výška sněhových valů 

Dle doporučení ICAO vztahujících se na oblast Evropa – Středomoří, jsou pro všechna 

letiště v uvedené oblasti přípustné pouze určité výšky sněhových valů u okrajů vzletové 

a přistávací dráhy. Sníh musí být mechanicky odhazován do takové vzdálenosti, aby 

nemohlo dojít k jakémukoliv poškození motorů letounu vlivem jeho nasáti. 

Obrázek 3 – Předepsaná výška sněhových valů v metrech [6] 
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3.4.3 Použití chemických rozmrazovacích prostředků a záznam o použití 

Na Letišti Praha je dovoleno používat následující chemické rozmrazovací prostředky. 

• Rozmrazovací kapalina na všech plochách. 

• Pevná granulovaná rozmrazovací látka také na všech plochách. 

• Granulovaná močovina na chodnících v areálu SEVER (uzavřená část letiště 

sousedící s odbavovací plochou) a na plochách nacházejících se v areálu JIH, 

včetně manipulační plochy. 

• Sůl lze použít na komunikacích, parkovištích a chodnících. 

Možnosti použití chemického rozmrazovacího prostředku a celkovou technologii úklidu 

pohybové plochy určuje dispečer řízení provozu ploch po konzultaci se supervizorem 

údržby ploch. Množství aplikované dávky chemického rozmrazovacího prostředku je 

stanoveno na základě doporučení výrobce, avšak skutečné množství je nutné upravit 

s ohledem na aktuální podmínky. Lze se řídit pravidlem přímé úměry, tedy čím větší je 

vrstva sněhu nebo vody, tím větší množství chemického rozmrazovacího prostředku 

musí být použito. Inertní posypové materiály, jako je například křemičitý písek, je 

možno používat pouze na komunikacích, parkovištích a chodnících. Na komunikacích, 

které navazují na pohybovou plochu je nutno ukončit používání nerozpustných 

posypových materiálů minimálně 150 metrů před navazující pohybovou plochou, aby 

nedocházelo k znečištění dané plochy. 

Dispečer řízení provozu ploch je povinen doložit kontrolním orgánům doklad o evidenci 

a způsobu zacházení s chemickými rozmrazovacími látkami. K tomuto účelu slouží 

„Záznam o použití chemického rozmrazovacího prostředku“. Dispečink údržby ploch 

zpracovává záznam o použitém množství chemických rozmrazovacích látek použitých 

na komunikacích, parkovištích a chodnících. Dále také dispečink zajišťuje příjem 

chemického rozmrazovacího prostředku. Supervizor údržby ploch je povinen co 

nejdříve, nejpozději však do konce směny, nahlásit dispečeru řízení provozu ploch 

množství použitých rozmrazovacích prostředků [9].  
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4 Strojový park na Letišti Praha 

Celková plošná výměra zpevněných pohybových ploch a komunikací pro úklid je na 

Letišti Praha zhruba 2 550 000 m2. I přes poměrně rozsáhlou plochu je nutné, aby se 

mobilní mechanizační prostředky řídily kromě obecně závazných předpisů také 

směrnicí „Dopravní řád letiště Praha/Ruzyně“. Prostředky provádějící zimní údržbu 

mají přednost před ostatními vozidly, jež se po ploše pohybují. Výjimku má vozidlo 

FOLLOW ME vedoucí letadlo nebo vozidla bezpečnostních složek a hasičů jedoucích 

k zásahu. Všechna vozidla musí pří provádění zimní údržby mít zapnuty výstražné 

majáky oranžové barvy [10]. 

 

Obrázek 4 – Technologické postupy zimní údržby ploch [11] 

Na obrázku výše jsou podle druhu zobrazeny čtyři základní technologické postupy 

společně s typem techniky, jež je pro tento postup určena. Použitá technologie a 

technika se odvíjí od povětrnostních podmínek, aktuální předpovědi počasí či množství 

a druhu sněhu nebo námrazového jevu [10]. 
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4.1 Boschung JetBroom A 9600 

 

Obrázek 5 – Širokozáběrový zametač – ofukovač Boschung JetBroom A 9600 

[Zpracovatel] 

Pro mechanický úklid pohybových ploch letiště jsou primárně určeny zametače – 

ofukovače. Jejich úkolem je odstraňování vody, sněhu či sněhové kaše (tzv. slush). 

Firma Boschung se sídlem ve Švýcarsku se za 70 let na trhu stala silným hráčem na 

poli zimní údržby. Stroj Boschung JetBroom A 9600 patří i dnes k těm nejlepším, jaké 

lze na trhu nalézt. Jeho nespornou výhodou je možnost konfigurace na základě 

požadavků zákazníka, kdy je možné použít pluhy či zametače různých šířek. Dále je 

také možnost připojit ofukovače, sypač nebo postřikovač [10; 12]. 

Na Letišti Praha používají stroj v konfiguraci na obrázku 5. Šířka radlice je 8 400 mm, 

kartáče pak 5 440 mm a pro úklid standardní dráhy s šířkou 45 metrů najednou, by 

bylo nutno použít kolonu minimálně 10 těchto strojů.  

• Délka: 11 020 mm 

• Šířka: 6 525 mm 

• Výška: 3 500 mm 

• Hmotnost: 15 660 kg
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4.2 Schmidt Compact Jet Sweeper 

Obrázek 6 – Zametač – ofukovač Schmidt Compact Jet Sweeper [Zpracovatel] 

Stroj je postaven na podvozku osvědčeného nákladního vozu Mercedes-Benz Actros. 

Šířka čisté plochy při jeho práci je 3 560 mm. Mezi přední a zadní nápravou je pak 

umístěn zametač, který je poháněn dvěma hydraulickými motory. Hydraulický válec 

umožňuje otáčení doleva či doprava. Rotační kartáč vedou dvě kolečka a je ovládán 

hydraulicky, čímž je umožněno jeho přesné horizontální nastavení na daný povrch. 

Vzduch je vyfukován v zadní části samotného stroje těsně nad zemí, aby bylo 

dosaženo nejvyšší možné efektivity při odfukování zbylého sněhu či vysušování 

povrchu. Vysokotlaký ventilátor je poháněn za pomoci variabilního čerpadla 

pomocného motoru. Proud vzduchu je možné regulovat [13].  

• Délka: 12 200 mm 

• Šířka: 4 750 mm 

• Výška: 3 760 mm 

• Hmotnost: 18 300 kg
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4.3 Bucher Schörling P 21 Compact 

Obrázek 7 – Zametač – ofukovač Bucher Schörling P 21 Compact [14] 

Jedná se o kompaktní zametač sněhu, který je namontovaný opět na upraveném 

podvozku nákladního vozidla Mercedes-Benz Actros. Stroj je snadno ovladatelný díky 

možnému natáčení obou náprav a je tak vhodný i do méně přístupných míst. Narozdíl 

od stroje Schmidt CJS, je vzduch vyfukován před zadní nápravou, aby byla zbývající 

vrstva sněhu udusána hmotností působící na povrch skrze zadní kola [14]. 

 

• Délka: 9 460 mm 

• Šířka: 4 200 mm 

• Výška: 3 650 mm 

• Hmotnost: 17 200 kg 
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4.4 Kahlbacher KFS 170M2 

 
Obrázek 8 – Vysokokapacitní sněhová fréza Kahlbacher KFS 170M2 [Zpracovatel] 

 
Sněhové frézy jsou obecně používány za účelem frézování a odhozu sněhu, nejčastěji 

sněhových valů, které vznikají v důsledku zametání sněhu na pohybových plochách 

letiště.  

Kahlbacher KFS 170M2 patří mezi vysoce výkonné stroje a je vybaven dvěma motory. 

Prvním motorem je řadový 6-ti válec sloužící k pohonu vozidla, druhým pak nástavbový 

12-ti válec do „V“ pohánějící sněhovou frézu. Maximální výkon obou motorů je tedy 

1340 koní. Díky tomu fréza zvládne za hodinu práce odházet 8 000 – 10 000 tun 

sněhu. Odhazovat jej je možno při rychlosti stroje přesahující 40 km/h na obě strany a 

až do 50 metrů [10]. 

• Délka: 10 300 mm 

• Šířka: 2 900 mm 

• Výška: 3 730 mm 

• Hmotnost: 18 500 kg 

• Rok výroby: 2010 

 



29 
 

4.5 Bucher Rolba 3000 

Obrázek 9 – Štředněkapacitní sněhová fréza – Bucher Rolba 3000 [10] 

Rolba 3000 je poháněna motorem o výkonu 581 koní a při svém provozu dokáže 

odklidit až 5300 tun sněhu za hodinu. To je možné do rychlosti 30 km/h a při vrstvě 

sněhu do 2 100 mm. Pracovní záběr je 2 500 mm, odhazovat sníh lze do obou stran a 

až do vzdálenosti 50 metrů [10; 15]. 

• Délka: 6 850 mm 

• Šířka: 2 500 mm 

• Výška: 3 100 mm 

• Hmotnost: 11 500 kg 

• Rok výroby: 2016 
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4.6 Schmidt ASP 24 12500 VAL 

Obrázek 10 – Postřikovač Schmidt ASP 24 12500 VAL [16] 

K odstraňování sněhu, námrazy a ledových nánosů z pohybových ploch slouží letištní 

postřikovače. Schmidt ASP 24 má nádrže s celkovým objemem 12 500 litrů. Ramena 

sloužící k postřikování povrchu jsou složena celkem z pěti částí. Pod vozidlem se 

nachází 3 metry dlouhý příčník, na obou stranách stroje je pak umístěno dvakrát 

dělené rameno, jehož délka je až 10,5 metru. Pracovní záběr je tedy možné nastavit od 

3,5 metru, když jsou ramena po stranách složena až po 27 metru s rozloženými 

rameny a za použití bočního dostřiku. Množství použité kapaliny je upravováno 

automaticky podle rychlosti jízdy a aktuální konfigurace ramen [10; 11].  

• Délka: 10 200 mm 

• Šířka: 3 500 mm 

• Výška: 3 770 mm 

• Hmotnost: 14 260 kg 

• Rok výroby: 2014 
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4.7 Schmidt Stratos B120-42 

 

Obrázek 11 – Sypač Schmidt Stratos B120-42 [16] 

Schmidt Stratos je stroj, jenž je také postaven na podvozku Mercedesu Actros. Patří do 

kategorie sypačů, které jsou užívány jako prostředek pro aplikaci rozmrazovacích látek 

na pohybové plochy. Má nádrže na 4 000 litrů odmrazovací kapaliny a násypku na 9 

tun posypového materiálu. 

4.8 UNIMOG U530 

  

Obrázek 12 – UNIMOG U530 [Zpracovatel] 
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Název UNIMOG je odvozen z německého Universal-Motor-Gerät, tedy univerzální 

motorový pracovní stroj. Jak tedy název napovídá, jedná se o stroj, který je možno 

využívat s širokou škálou příslušenství. Na Ruzyni je během letní sezóny využíván jako 

trackjet, tedy zařízení k odstraňování gumy a dopravního značení z letištních ploch a 

jako výložníková sekačka, tedy mulčovač. V zimě je osazen sněhovou frézou a 

sypačem až na 1 500 kilogramu posypového materiálu. Letiště má celkem 3 kusy ve 

variantách U300, U500 a nejnovější U530. 

4.9 Multicar Magma 

 

Obrázek 13 – Sypač Multicar Magma [16] 

Multicar se využívá pro zimní údržbu parkovišť a chodníků a z důvodu menších 

rozměrů tam, kam by nebylo možno vjet se strojem UNIMOG. Během letní sezóny je 

s cisternovou nástavbou určen k mytí skel u nástupních mostů. V plánu je při revizi 

nechat stroj přestavět na verzi s hákem, kdy by byla výměna nástaveb podstatně 

jednodušší.  
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5 Předpisy a postupy pro zimní údržbu letiště Kbely 

V případě Kbelského letiště se jedná o letiště vojenské. Ačkoliv se zimní údržba řídí 

všeobecně platnými předpisy, tak je možné nalézt rozdíly oproti letišti civilnímu. 

Personál i technika musí být připravena na zahájení zimního provozu také k 1. 

listopadu daného roku, v praxi to může být na základě aktuálních povětrnostních 

podmínek i dříve. Vzhledem k této skutečnosti je proto s dostatečným předstihem, 

zpravidla na konci září, vydáván zvláštní rozkaz, který obsahuje podrobné pokyny pro 

zajištění zimní údržby. Celkem obsahuje sedmnáct článků a v následujících řádcích se 

pokusím ve stručnosti nastínit obsah těch podstatnějších. 

5.1 Zvláštní rozkaz pro zimní údržbu letiště 

5.1.1 Určení hotovostní jednotky zimní údržby letiště (HJZÚL) 

V období od 1. listopadu do 31. března následujícího roku, je k zabezpečení nepřetržité 

provozuschopnosti letištních ploch určena hotovostní jednotka zimní údržby letiště. 

Technice a osobám podílejícím se na zimní údržbě je zpravidla jako stanoviště 

vyhrazen park vojenské techniky s přilehlými budovami, kde musí být určená 

hotovostní jednotka neustále na příjmu. Vojáci z povolání jsou do směny určeni od 7:00 

do 7:30 následujícího dne, občanští zaměstnanci pak při denní směně od 7:00 do 

19:00 a během noční směny od 19:00 do 7:00 [27]. 

5.1.2 Složení HJZÚL 

Směna je určována z příslušníků 246. letky speciálního zabezpečení letového provozu, 

přičemž velitel této letky denně upřesňuje prostředky a jejich přidělení. Jednotka je 

složena z velitele směny letištního zabezpečení, tím je zpravidla voják v hodnostním 

sboru praporčíků či nižších důstojníků. Velitel má pod sebou další dva příslušníky 246. 

letky, kteří zabezpečují zimní údržbu přímo na ploše technikou, která je v daném roce 

provozuschopná a určená právě tímto článkem výše uvedeného rozkazu [27].  

5.1.3 Funkční povinnosti osob 

Zabezpečení zimní údržby není pouze v režii směny letištního zabezpečení, i když má 

na jejím provádění zcela bez diskuze největší podíl. Pro co možná nejkratší čas 

potřebný k provedení prací a maximálnímu zachování bezpečnosti provozu na letišti, 

musí každá osoba podílející se na daných činnostech, výborně znát povinnosti své a 

také povinnosti ostatních osob spolupracujících na procesu zimní údržby. 
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Velitel směny letištního zabezpečení 

• Určuje se z dozorčího letištního technického zabezpečení, jež má daný den 

službu. 

• Je podřízen náčelníku letištního zabezpečení. 

• Ostatní příslušnici směny HJZÚL jsou mu podřízeni. 

• Je zodpovědný za příslušníky směny HJZÚL, za bezchybné provedení zimní 

údržby a techniku k tomu určenou [27]. 

Pomocník velitele HJZÚL  

• Je přímo podřízen veliteli směny letištního zabezpečení (v nepřítomnosti jej 

zastupuje). 

• Je nadřízen všem ostatním příslušníkům směny. 

• Je stejně jako velitel směny zodpovědný za podřízené příslušníky směny 

HJZÚL, za bezchybné provedení zimní údržby a techniku k tomu určenou [27]. 

Vedoucí směny letištního stanoviště letových provozních služeb 

• Vydává povolení ke vstupu HJZÚL na letištní plochu. 

• Vydává signál pro opuštění runwaye. 

• Na základě dodaných podkladů vytváří dokument SNOWTAM [27]. 

Dozorčí synoptik 

• Informuje všechny výše uvedené osoby o aktuální povětrnostní situací a o jejím 

budoucím vývoj. 

• Při náhlém zhoršení situace, je povinen ostatní příslušníky zainteresované 

v procesu zimní údržby ihned informovat [27]. 

 

V menší míře a pouze v nejnutnějších případech se dále na zimní údržbě podílejí: 

• Operační dozorčí základny 

• Dozorčí základny  

• Dozorčí inženýr  

• Dozorčí radiotechnických zařízení 

• Velitel směny letištní hasičské jednotky 
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5.1.4 Technologické postupy 

V dokumentu „Zvláštní rozkaz Velitele 24. základny dopravního letectva - číslo 51“ 

z roku 2018, byly technologické postupy určené pro zimní údržbu uvedeny následovně: 

• „pro odklizení sněhu zásadně využívat mechanický způsob (odstranění sněhu 

pomocí sněhových radlic a následné zametení); 

• pro úklid sněhových srážek využívat v maximální míře příznivější klimatické 

podmínky; 

• chemické rozmrazovací prostředky používat pouze na základě rozhodnutí 

velitele, a to jen za předpokladu uschopnění pohybové plochy pro letovou 

činnost v nezbytně nutném množství, zejména jako preventivní postřik při 

meteorologické výstraze možnosti tvoření náledí.“  [27] 
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6 Strojový park letiště Praha – Kbely 

Strojový park na vojenském letišti, jež je dislokováno v pražských Kbelích, je ve 

srovnání s parkem na Letišti Václava Havla zastaralejší. V následujících odstavcích se 

pokusím popsat jednotlivé stroje, které jsou používány nejen při zimní údržbě letiště. 

6.1 Letištní zametací komplet TJS 560 

Letištní zametací komplet s typovým označením TJS 560, je používán k čištění 

povrchu zpevněné pohybové plochy od sněhu či jiných nečistot. Komplet se skládá 

z tahače Mercedes-Benz Actros 2032 AS se vznětovým šestiválcem, sněhové radlice 

RSP-50 s celkovou šířkou 5 980 mm, pracovním záběrem 5 200 mm a návěsného 

zametače TJS 560 s šířkou zametaného pásu 5265 mm. Stroj je poháněn 

přeplňovaným vznětovým šestiválcem a z důvodu návěsného uchycení je možné jej 

použít pouze v kombinaci s jediným tahačem Mercedes-Benz Actros. Souprava byla 

zavedena v roce 2007 a v současné chvíli je možné ji považovat za nejmodernější a 

nejvýkonnější na letišti [28; 29]. 

Obrázek 14 – Letištní zametací komplet TJS 560 [Zpracovatel] 

6.2 Letištní zametací komplet TJS 420 

Letištní zametač s typovým označením TJS 420 je přívěsný prostředek, který je stejně 

jako o něco větší model popsaný výše, určen k čištění povrchu zpevněné pohybové 

plochy od sněhu či jiných nečistot. Prostředek je vybaven zametacím zařízením 

s šířkou zameteného pásu 3949 mm a také ofukovacím zařízením. O pohon se stará 
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přeplňovaný vznětový šestiválec od Mercedesu. Stroj byl zaveden v roce 2007 a jsou 

k dispozici 2 kusy. Jako tahač se využívá UNIMOG U400 a Tatra 815 6x6 [28]. 

Obrázek 15 – Letištní zametací komplet TJS 420 [Zpracovatel] 

6.3 UNIMOG U400 

Tento víceúčelový prostředek je používán pro regulovatelný posyp zpevněných 

komunikací chemickými rozmrazovacími látkami navíc s možností jejich zkrápění. 

Sypací zařízení SYKO 3H má objem nádrží systému zkrápění 1100 litrů. Dále je 

možné navěsit sněhovou frézu Kahlbacher KFS 950/2600. Maximální výška 

odklízeného sněhu je 1300 mm a odhodit jej je lze do vzdálenosti 20–30 metrů. Za 

hodinu je pak v závislosti na pohonu možno odházet až 1 500 tun sněhu. Souprava 

byla zavedena v roce 2006 [18; 28]. 
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Obrázek 16 – UNIMOG U400 [Zpracovatel] 

6.4 Sněhová fréza D-470 

Sněhová rotační fréza D-470 slouží k odstraňování sněhových závějí a valů vzniklých 

na zpevněných plochách při odklízení sněhu jinými prostředky. Při šířce záběru 2 520 

mm a výšce valu do 1200 mm, dokáže fréza odhazovat sníh do vzdálenosti 24 metrů. 

Při pracovní rychlosti až 40 km/h je pak možno za hodinu přemístit 625 tun sněhu. 

Sovětský nákladní automobil ZIL-157 posloužil jako podvozek, souprava byla 

zavedena v roce 1973 a letiště má k dispozici 2 kusy [20; 28]. 

Obrázek 17 – Sněhová fréza D-470 [Zpracovatel] 
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6.5 Postřikovač ROKO-8 

Postřikovač ROKO 8 slouží k regulovatelné aplikaci kapalných odmrazovacích látek na 

zpevněnou pohybovou plochu. Rozstřikovací nástavba je umístěna na podvozku 

Mercedes-Benz Axor 1828 A 4X4. Odmrazovací materiál je možné nanášet v šířce 3, 

12 a 24 metrů. Aplikace je zprostředkována za pomoci 192 trysek jejichž rozteč je 250 

mm. Jednokomorová nádrž má objem 8000 litrů. Pracovní rychlost je od 10 do 50 

km/h. Hydraulické čerpadlo o výkonu 500l/min je poháněno vznětovým, vzduchem 

chlazeným dvouválcem Hatz 2L41C. Postřikovač byl zaveden do výzbroje Vzdušných 

sil Armády České republiky v roce 2006. [19; 20; 30] 

Obrázek 18 – Postřikovač ROKO-8 [Zpracovatel] 
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7 Náklady na zimní údržbu 

Náklady spojené se zimní údržbou obvykle nekončí jen nákupem konkrétního stroje a 

doplňováním paliva. Během životního cyklu stroje je nutno počítat i s náklady 

spojenými s běžnou údržbou, která má za cíl udržet zařízení v provozuschopném stavu 

a případně také s neplánovanými opravami poruch, pokud není údržba prováděna 

řádně či pokud má charakter vykonávané práce vliv na rychlejší opotřebení 

komponent. Zimní údržba je v tomto směru specifická činnost v extrémních 

podmínkách, při kterých jsou stroje vystaveny velmi nízkým teplotám, působení 

agresivních chemických látek či nešetrnému zacházení ze strany obsluhy, ať už 

z důvodu nedostatku času ke správnému zahřátí stroje při plnění úkolů nebo 

lhostejnosti některých zaměstnanců. 

7.1 Pořízení strojů zimní údržby 

Potřebné náklady k pořízení stávajících strojů na kbelské letiště se mi podařilo získat 

ze softwaru pro správu a sledování jednotlivých položek. Jedná se o informační systém 

logistiky a je schopen sledovat jakoukoliv položku od jejího zapsání do systému při 

nákupu až po ukončení životnosti a následné vyřazení dané položky ze systému. Aby 

bylo možno vložit následující tabulku, byla rozdělena na dvě části. 

  

MB Actros 
2032 (tahač) 

Zametač 
letištní TJS 560 

Radlice sněhová 
RSP-50 

Zametač 
letištní TJS 420 

UNIMOG 
U400 

Pořizovací 
cena 

2 753 207 Kč 7 159 930 Kč 383 356 Kč 6 618 185 Kč 7 633 910 Kč 

Životnost 
v letech 

20 15 15 15 15 

Tabulka 4 – Náklady na pořízení strojů letiště Kbely (1/2) 

 

  

Fréza Kahlbacher 
KFS 950/2600 

Sypací nástavba 
SYKO-3H 

MB Axor 1828 
(podvozek) 

Nástavba 
rozstřikovací ROKO-8 

Pořizovací 
cena 

1 106 000 Kč 542 000 Kč 2 377 870 Kč 7 322 467 Kč 

Životnost 
v letech 

15 15 20 20 

Tabulka 5 – Náklady na pořízení strojů letiště Kbely (2/2) 
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Uvedené pořizovací ceny jsou ty, za něž byly jednotlivé stroje zakoupeny v roce 

zavedení do armády. Poslední velká modernizace strojového parku proběhla v letech 

2006-2007 a letmým pohledem na stanovenou životnost konkrétních strojů uvedenou 

v tabulce můžeme zjistit, že bude v nejbližších letech nezbytné, pro zachování 

schopnosti provádění zimní údržby, tento strojový park obnovit. 

Náklady k pořízení stěžejních strojů pro údržbu pražského letiště mi laskavě poskytl 

manažer údržby ploch Letiště Praha. Jedná se o největší letiště u nás a strojů dané 

kategorie má několik, uvedená cena je však pouze za jeden kus. Z důvodu 

předpokládané větší vytíženosti během provozu mají obecně stroje nižší 

předpokládanou životnost. 

  

Širokozáběrový 
zametač 
ofukovač 

Kompaktní 
shrnovač 
ofukovač 

Vysokokapacitní 
fréza 

Nakládací 
fréza 

Letištní 
postřikovač 

Pořizovací 
cena 

18 500 000 Kč 12 000 000 Kč 15 000 000 Kč 9 500 000 Kč 8 500 000 Kč 

Životnost 
v letech 

10 10 12 12 8 

Tabulka 6 – Náklady na pořízení stěžejních strojů letiště Praha 

Z tabulek lze vyčíst, že pořizovací náklady na stroje srovnatelné kategorie jsou dosti 

podobné. Na rozdílu cen se promítají specifické požadavky každého zadavatele na 

vybavení daného stroje, kdy jednotlivé nadstandartní položky mohou znamenat i více 

než několika stovek tisíc korun navíc. Dále pak konkurenční prostředí uchazečů při 

výběrovém řízení, které je nutí snížit zisk a v neposlední řadě i inflace mezi rozdílnými 

lety pořízení. 

7.2 Odmrazovací látky 

Nezbytnou součástí zimní údržby je aplikace chemických látek na pohybové plochy. Ty 

jsou používány za účelem zachování či obnovy fyzikálních charakteristik jednotlivých 

letištních povrchů. Na našich letištích jsou zpravidla používány dva typy chemických 

látek. První z nich je v látka označovaná jako močovina, jejíž skupenství je pevné. 

Svým způsobem se jedná o alternativu k posypové soli, avšak s vhodnějšími 

chemickými vlastnostmi pro využití na letištích. Hlavní a nejpodstatnější výhodou 

močoviny je bezesporu nižší korozivnost. Druhá látka má skupenství kapalné a je 

možné ji najít pod několika obchodními názvy. Pražské letiště používá látku s 

obchodním označením Provifrost, kbelské letiště pak během letošní sezóny přechází 
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z látky Clearway F1 na látku prodávanou jako Nordway KF. Účinky však budou vesměs 

podobné. Rozdíl je pak v aplikaci látek, kdy pevná látka je aplikována pomocí sypače a 

kapalná strojem určeným k postřiku ploch. Tabulky níže nám dávají představu o 

množství chemických látek spotřebovaných na obou letištích. 

Graf 1 – Spotřeba pevných odmrazovacích látek v kilogramech za jednotlivé roky 

Graf 2 – Spotřeba kapalných odmrazovacích látek v litrech za jednotlivé roky 
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Z grafu číslo 1 je patrné, že spotřeba pevných odmrazovacích látek na obou letištích se 

pohybuje alespoň ve stejných řádech, ale jakákoliv logická souvislost spojená s 

povětrnostními podmínkami dvou letiště vzdálených od sebe jen několik desítek 

kilometrů, tam viditelná není.  Pokud však vezmeme v úvahu fakt, že civilní letiště 

Praha je mnohonásobně větší než vojenské letiště ve Kbelích, je zcela zřejmé, že ve 

Kbelích jsou tuhé odmrazovací látky používány v mnohem větší míře, což potvrzuje i 

rok 2005, ve kterém bylo spotřebováno dokonce 2,5 krát více pevného posypu. Z grafu 

číslo 2 lze zcela jednoznačně vyčíst, že pražské letiště převážně aplikuje kapalné 

odmrazovací prostředky a jejich spotřeba je například v roce 2016 skoro 150 krát vyšší. 

Množství spotřebovaných látek nám pak koresponduje s charakterem provozu, který je 

na Ruzyni mnohem frekventovanější, velikostí letištních ploch, ale také se schopnostmi 

strojového parku, jež je pro aplikaci látek zcela nezbytný.  

  2015 2016 2017 2018 Roční průměr 

Kapalné látky 21 183 730 Kč 30 168 716 Kč 24 407 438 Kč 9 451 907 Kč 21 302 948 Kč 

Pevné látky 107 325 Kč 321 201 Kč 441 490 Kč 301 570 Kč 292 897 Kč 

Tabulka 7 – Náklady na odmrazovací látky (Letiště Praha) 

Letiště Praha aktuálně odebírá 1kg pevné odmrazovací látky za 10,60 Kč. V případě 

kapalné látky je to 22,36 Kč. Kbelské letiště platí za 1kg pevné látky rovných 14 Kč a 

za litr kapalné odmrazovací látky 33,61 Kč. Tím dostáváme orientační roční náklady na 

nákup odmrazovacích látek pro letiště ať už v jednotlivých letech či jako průměr za 

několik po sobě jdoucích let. Průměrné dlouhodobější náklady na pevné odmrazovací 

látky jsou na obou letištích velmi podobné. Výrazný rozdíl, jak bylo patrné z grafu číslo 

2, je spojen s náklady na kapalné látky. Cenový rozdíl by byl ještě markantnější, pokud 

by cena za tento materiál pro kbelské letiště nebyla skoro o 50% vyšší.  Kbely také 

disponují jen jedním strojem pro aplikaci kapalných látek, který je zpravidla několikrát 

během zimní sezóny odstaven z důvodu závady a je tedy nutno zvolit alternativu a 

použít sypač. Také se tak často nepoužívá postřik jako prevence proti vzniku námrazy, 

což dovoluje mnohem nižší provoz. Množství každoročně používaných látek nám tedy 

může pomoci s výběrem strojů v rámci navrhované modernizace strojového parku. 

  2015 2016 2017 2018 Roční průměr 

Kapalné látky 1 332 637 Kč 305 851 Kč 332 067 Kč 834 536 Kč 701 273 Kč 

Pevné látky 343 000 Kč 274 400 Kč 273 000 Kč 322 000 Kč 303 100 Kč 

Tabulka 8 – Náklady na odmrazovací látky (Letiště Praha – Kbely) 
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7.3 Náklady na provoz strojů 

Běžná údržba strojů společně s nutnými opravami vzniklých závad, ať už z charakteru 

provozu či stáří jednotlivých komponent, je nezbytnou součástí k zajištění 

provozuschopnosti během životního cyklu stroje. Skvělým příkladem pro obecný popis 

výskytu poruch je vanová křivka, která nám udává četnost vzniku poruch během 

životnosti stroje. Větší četnost poruch lze očekávat ihned po zavedení stroje do 

provozu, kdy se mohou projevit konstrukční či výrobní nedostatky. Troufnu si říci, že 

v této fázi „dětských nemocí“, tedy na začátku časové osy, se již technika ve Kbelích 

nenachází. Viděl bych ji spíše v druhé polovině časové osy, kdy s opotřebením vzrůstá 

i počet poruch a provozování se tak stává finančně nákladnějším. 

7.3.1 Náklady na provoz Praha – Kbely 

Aby bylo možno získat relevantnější data, je nutné sledovat provozované stroje 

v časovém období několika let. Data za jeden rok by byla nic neříkající, proto jsem se 

rozhodl z veřejně dostupného online registru smluv, který byl zřízen v roce 2016, kdy 

vstoupil v účinnost „Zákon o registru smluv (předpis č.340/2015 Sb.)“, vyhledat 

jednotlivé veřejné zakázky na opravu uvedených strojů od roku 2016 do roku 2019. 

Tato data jsem následně doplnil interními daty archivovanými na logistické skupině 24. 

základny dopravního letectva ve Kbelích.  

Výsledkem by měl být detailní a dostatečný přehled o nákladech na provoz techniky za 

poslední roky, které následně porovnám s provozem strojů podobného určení na 

větším, civilním letišti Václava Havla v Praze Ruzyni. Tak budeme moci zjistit, jestli 

provozování techniky s končící životností je rentabilní či nikoliv. 

Rád bych také objasnil, proč mají některé řádky tabulky odlišnou barvu. V softwaru, 

který česká armáda využívá ke správě veškerých položek a jehož název je „informační 

systém logistiky“, jsou jednotlivé položky vedeny odděleně. Každá položka totiž může 

mít jinou životnost a také požadavky na opravy. Velmi zjednodušeně je možné tento 

princip objasnit například na letounu, který si jako celek rozdělíme na 3 části – drak, 

motor a podvozek. Na draku sleduji, jak počet přistání, tak nalétané hodiny a 

v závislosti na tom plánuji prohlídky či opravy. U motoru pro systém však počet přistání 

důležitý není, ale podstatné jsou nalétané hodiny, které již sledujeme u draku a počet 

spouštění motoru. U podvozku pak nejsou důležité nalétané hodiny ani počet 

spouštění, ale jen počet přistání. Tímto způsobem je tedy jeden velký celek rozložen 

na spoustu menších prvků, jejichž životnost a údržba je sledována odděleně, což také 
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dává možnost nějaký z prvků vyměnit při poruše či ukončení technické životnosti a 

nemá to vliv na celek. Pro celek pak používáme termín sestava. 

V tabulce je tedy řádek sestavy označen sytější barvou a zvýrazněným písmem. Řádky 

stejné barvy světlejšího tónu bez zvýrazněného písma jsou pak prvky této sestavy. 

Tento princip jsem volil z důvodu, aby bylo možno objektivně porovnat náklady mezi 

oběma letišti, protože Letiště Praha tento ani podobný systém nepoužívá a nemělo by 

význam srovnávat kompletní stroj pro zimní údržbu jen s podvozkem či nástavbou. 

Sytější žlutou barvou označený komplet zametače TJS 560 se tedy skládá z podvozku 

Mercedes-Benz Actros 2032, který slouží jako tahač samotného zametače TJS 560 a 

také radlice RSP-50. Stejné je to v případě kompletu postřikovače ROKO-8, kde 

Mercedes-Benz Axor 1828 slouží jako podvozek pro na něm umístěnou postřikovací 

nástavbu.  

Jednotlivé sloupce tabulky obsahují: 

• Název – obchodní označení stroje 

• Provoz v KM – průměrný roční nájezd stroje 

• Spotřeba PHM – průměrná roční spotřeba pohonných hmot 

• Provoz v MTH – průměrný roční provoz v motohodinách 

• Běžná údržba – průměrné náklady na plánovanou údržbu za celý rok 

• Oprava závad – průměrné roční náklady na nákup náhradních dílů a oprav 

poruch, které vznikly dlouhodobým provozováním či mimořádně a nemají 

jakoukoliv souvislost s plánovanou údržbou 

• Náklady na PHM – průměrné roční náklady na pohonné hmoty při ceně 33,10 

Kč za 1 litr benzínu a 33,60 Kč za 1 litr nafty (tabulkově určené ceny PHM 

v rámci AČR) 

• Náklady na MTH – průměrné náklady na 1 motohodinu u jednotlivého stroje 

(včetně PHM, náhradních dílů a servisu) 

• Náklady na KM – průměrné náklady na ujetí 1 kilometru u jednotlivého stroje 

(včetně PHM, náhradních dílů a servisu) 
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Název 
Provoz v 

KM 

Spotřeba 
PHM 
[litrů] 

Provoz v 
MTH 

Běžná 
údržba 

Oprava 
závad 

Náklady na 
PHM 

Náklady na 
MTH 

Náklady 
na KM 

Fréza sněhová 

D470 – ZIL 
63 127 6 0 Kč 0 Kč 4 204 Kč 701 Kč - 

Tatra 815 6x6 

(tahač) 
1145 1303 - 24 605 Kč 47 325 Kč 43 764 Kč - 101 Kč 

Fréza 

Kahlbacher  

KFS 950/2600 

- - 5 27 504 Kč 0 Kč - 6 112 Kč - 

Sypací nástavba 

SYKO-3H 
- - 22 20 666 Kč 26 558 Kč - 2 147 Kč - 

UNIMOG U400 - 244 37 61 131 Kč 0 Kč 8 207 Kč 1 900 Kč - 

Zametač letištní 

TJS 420 
- 1468 62 45 269 Kč 59 385 Kč 49 308 Kč 2 433 Kč - 

MB Actros 2032 

(tahač) 
1674 1162 - 49 937 Kč 16 375 Kč 39 043 Kč - 63 Kč 

Zametač letištní 

TJS 560 
- 3333 145 52 280 Kč 100 790 Kč 111 972 Kč 1 828 Kč - 

Radlice sněhová 

RSP-50 
- - 90 0 Kč 33 566 Kč - 373 Kč - 

Komplet – 

zametač  

TJS 560 

1674 4495 145 102 217 Kč 150 731 Kč 151 015 Kč 2 786 Kč 241 Kč 

MB Axor 1828 

(podvozek) 
138 82 - 50 248 Kč 0 Kč 2 738 Kč - 385 Kč 

Nástavba 

postřikovací 

ROKO-8 

- 56 21 22 946 Kč 124 630 Kč 1 882 Kč 7 033 Kč - 

Komplet – 

postřikovač 

ROKO-8 

138 138 21 73 194 Kč 124 630 Kč 4 620 Kč 9 527 Kč 1 472 Kč 

Tabulka 9 – Provozní data strojů v letech 2016-2019 (Letiště Praha – Kbely) 
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Fréza sněhová D470 – ZIL 

Fréza sovětské výroby bývá využívána jen zřídka, když je nutné odklidit větší množství 

sněhu z ploch. Charakteru provozu také odpovídá vysoká spotřeba pohonných hmot, 

nicméně v krizových situacích je tento stroj lepší volbou než novější, ale méně robustní 

fréza Kahlbacher KFS 950/2600. Avšak i když se jedná o odolný stroj, tak v případě 

poruchy je dostupnost náhradních dílů prakticky nulová a technici si musí vše opravit 

sami a potřebné díly vyrobit. Z toho důvodu jsou náklady na údržbu nulové. 

Tatra 815 6x6 

V případě Tatry je situace dosti podobná jako v předchozím odstavci. Opět se jedná o 

stroj staršího data výroby, nicméně pro druhý zametač TJS 420 jiný tahač není a 

zrovna Tatra je v české armádě poměrně rozšířeným vozem, tudíž byly náklady při 

přemístění tahače pod jednotku mající na starost zimní údržbu prakticky nulové. 

Nulové však nejsou servisní náklady, ty jsou u staršího stroje rok od roku vyšší. Provoz 

se neměří v motohodinách, ale kilometrech a při porovnání s náklady na 

kilometr tahače Mercedes-Benz Actros je rozdíl zřejmý. 

Fréza Kahlbacher KFS 950/2600 

Tato závěsná fréza není také příliš využívaná, čemuž odpovídá i průměrný počet 

motohodin a obrovské náklady na pouhou motohodinu. Bohužel i při nevelkém 

využívání je nutné na stroji provádět preventivní údržbu. Jednodušší práce zvládnou 

provést technici autoparku a nelze je tedy vyčíslit do nákladů, avšak složitější práce 

s případnou výměnou dílů provádí externí firma. Důvod nevyužívání je pak fakt, že 

v případě většího množství sněhu je lepší volbou větší fréza D470. Frézu KFS 

950/2600 je také možné zavěsit pouze na stroj UNIMOG U400, který je však přes zimu 

využíván spíše jako tahač zametače TJS 420 se zavěšenou radlicí a změna 

konfigurace je časově poměrně náročná. Ideálním řešením by tedy bylo pořízení 

středněkapacitní sněhové frézy. 

Sypací nástavba SYKO-3H 

Sypací nástavbu je možné použít pouze na podvozku UNIMOG U400. Ačkoliv je 

sypacích látek spotřebováno během sezóny značné množství, ne vždy je k jejich 

aplikaci využito právě této nástavby, což se promítne do nákladů na motohodinu, 

protože běžnou údržbu k udržení provozuschopnosti je nutné provádět pravidelně, 

stejně jako odstraňovat závady či vyměňovat opotřebované součásti navzdory 
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nevelkému provozu. Pro posyp pevných látek je tedy využíván traktor s rozmetadlem 

na vlečce, avšak kapacita sypače je velmi malá a celý systém je sice technologicky 

nenáročný, ale poměrně pomalý a zastaralý (tyto stroje nejsou do práce zahrnuty, 

jelikož jejich provoz není příliš detailně sledován). Důvodem pro volbu traktoru a 

rozmetadla je fakt, že instalace či sejmutí nástavby je velmi zdlouhavý proces a 

bohužel skupina určená pro zimní údržbu není schopna naplnit nástavbu svépomoci, 

protože k tomu nemá potřebné vybavení. Pří plnění je tedy nutno zaúkolovat letištní 

hasiče, kteří jeřábem zvednou pytel s posypem nad nástavbu a technik následně 

ostrým kovovým předmětem balení posypu rozřízne. Proces je to časově náročný, 

poměrně nebezpečný a hasičská jednotka má také jiné úkoly. Řešením by tedy bylo 

vybudování sila na posypový materiál, stejně jako v případě sila na kapalné 

odmrazovací látky, jež bylo vybudováno nedávno nebo pořízení teleskopického 

nakladače. 

UNIMOG U400 

UNIMOG, tedy univerzální motorový stroj, je na letišti využíván k celé řadě činností. 

Jako tahač letištního zametače TJS 420 společně s navěšenou radlicí, podvozek pod 

sypač SYKO-3H nebo v letní sezóně v kombinaci s mulčovačem. Při dodržování 

předepsaných servisních intervalů se jedná o spolehlivý a velmi užitečný stroj, avšak 

s přibývajícím nájezdem a lety, se opotřebovává a servis se stává nákladnější 

položkou. Stroj by bylo vhodné do budoucna nahradit nejlépe novou verzí této ikony a 

úplně ideálně v počtu dvou kusů. 

Letištní zametač TJS 420 

Menší ze zametačů jsou využívány k údržbě ploch poměrně často. Jako tahač se 

využívá primárně UNIMOG U400 a o něco méně častěji pak Tatra 815. Jedná se o 

poměrně spolehlivý stroj, který však je nutno udržovat v provozuschopném stavu. 

Servis je nákladnější, obzvlášť když vezmeme v potaz, že k nákladům na činnost 

zametače je nutno přičíst i náklady spojené s údržbou tahače. Kompaktní tahač by 

pravděpodobně byl lepší volbou. 

Mercedes-Benz Actros 2032 

Jedná se o jednoúčelové vozidlo, které funguje pouze jako tahač letištního zametače 

TJS 560 a nosič radlice RSP-50. Náklady bylo možné, vzhledem ke 

způsobu zaznamenávání provozu, určit na kilometr jízdy. Ten pak můžeme porovnat 
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s Tatrou 815 sloužící také jako tahač a zjistíme, že provozovat tento stroj je levnější. 

Po přestavbě na kontejnerovou verzi s hydraulickým hákem a zakoupení 

kontejnerového postřikovače případně kontejneru na aplikaci tuhých odmrazovacích 

látek, by se jednalo o skvělý multifunkční stroj. 

Letištní zametač TJS 560 

Největší dostupný zametač na kbelském letišti je dle průměrného nájezdu dosti 

využívaný, čímž se s náklady na motohodinu dostáváme níž, než u menšího zametače 

TJS 420. Nevýhodou opět je, že k činnosti potřebuje tahač, který je na letišti pouze 

jeden.  

V kompletu společně s tahačem je možné zaznamenat, že cena motohodiny je logicky 

vyšší, ale i přes tento fakt se jedná z hlediska provozních nákladů o nejlevnější 

zařízení určené k zametání a ofukování pohybových ploch na letišti. 

Mercedes-Benz Axor 1828 

Stroj slouží jako podvozek pro postřikovací nástavbu. Vzhledem k malému ročnímu 

nájezdu je cena na 1 kilometr opravdu vysoká, avšak celkově jsou náklady na údržbu 

v podstatě srovnatelné s druhým tahačem od Mercedesu. Nevýhodou je, že podvozek 

je pevně připojen k nástavbě bez možnosti odpojení. 

Letištní postřikovač ROKO-8  

ROKO-8 z roku 2006 je projektem firmy Kobit a celkově vznikly 3 kusy tohoto stroje. Ty 

putovaly na vojenská letiště v Čáslavi, Náměšti a také do Kbel. V takto malém objemu 

výroby bylo možné očekávat, že produkt nebude dosahovat kvalit postřikovačů od 

zavedených výrobců, které jsou produkovány v mnohem větším objemu a na základě 

zpětné vazby postupně vylepšovány. Po dodání 3 kusů již další kusy nevznikly. Ačkoliv 

se stroj po stránce parametrů jeví jako dobrý, mezi obsluhou se netěší příliš velké 

oblibě hlavně z důvodu častějšího výskytu poruch. Technici pověřeni obsluhou daného 

stroje také nejsou úplně spokojeni se základním umístěním postřikovacích ramen ve 

výšce střechy vozu a s prostorem pro servis postřikovacího zařízení, kde je opravdu 

málo místa i pro jednoho mechanika, a ne všechny části jsou snadno přístupné. 

Z účetního hlediska je pak tento celek také řešen nešťastně. Podvozek a nástavbu 

servisují dvě rozdílné firmy, tudíž je nutno vypisovat výběrové řízení na opravy hned 

dvakrát a celkově jsou účetní operace zbytečně zdvojené. Vzhledem k uvedeným 
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technickým nedostatkům není tento stroj příliš využívaný, což má poměrně velký vliv 

na náklady spojené s motohodinou, které jsou poměrně vysoké. 

7.3.2 Náklady na provoz Letiště Praha 

Informace o nákladech na provozování strojů zimní údržby na letišti Václava Havla 

v Praze nejsou veřejně dostupné v takové míře, jako v případě kbelského letiště 

spadajícího pod ministerstvo obrany. Z dat dostupných od manažera údržby ploch za 

roky 2017 až 2019, byla vytvořena stručná a přehledná tabulka obsahující průměrná 

provozní data z uvedeného období. 

Jednotlivé sloupce obsahují následující údaje: 

• Provoz v MTH – celkový roční provoz v motohodinách 

• Celkové náklady – jedná se o průměrné roční náklady spojené s udržením 

stroje z uvedené kategorie v provozuschopnosti 

• Náklady na MTH – průměrné náklady na 1 motohodinu u jednotlivého stroje 

(včetně PHM, náhradních dílů a servisu) 

 

  
Provoz v MTH Celkové náklady Náklady na MTH 

Širokozáběrový 
zametač-ofukovač 

135 167 497 Kč 1 245 Kč 

Kompaktní 
zametač-ofukovač 

112 156 014 Kč 1 387 Kč 

Vysokokapacitní 
fréza 

31 98 635 Kč 3 175 Kč 

Nakládací fréza 25 21 847 Kč 876 Kč 

Letištní postřikovač 232 81 475 Kč 352 Kč 

Tabulka 10 – Průměrný provoz a náklady v letech 2017-2019 (Letiště Praha)  
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7.3.3 Srovnání provozních dat obou letišť 

K vyhodnocení dat spojených s provozem strojů Letiště Václava Havla, poslouží tato 

kapitola, kde budou data porovnána i s daty z kbelského letiště. Srovnávány tedy 

budou stroje, které podle mého laického pohledu na problematiku, mají v procesu 

zimní údržby stejnou či podobnou funkci. 

Širokozáběrový zametač-ofukovač 

Do této kategorie strojů bezesporu patří Boschung JetBroom A 9600. Z kbelského 

letiště bych do této kategorie zařadil komplet zametače TJS 560. Přehledné srovnání 

provozu a nákladů obsahuje následující tabulka: 

Širokozáběrový zametač-ofukovač Provoz v MTH Celkové náklady Náklady na MTH 

Letiště Praha 135 167 497 Kč 1 245 Kč 

Letiště Praha – Kbely 145 403 963 Kč 2 786 Kč 

Tabulka 11 – Srovnání provozních dat širokozáběrového zametače-ofukovače 

Průměrný provoz počítaný v motohodinách se za sezónu velmi neliší. Náklady na 

provoz jsou však více než dvojnásobné v případě kbelského letiště. Jedním z důvodů 

mohou být prováděné rozsáhlejší opravy v posledních několika letech včetně výměny 

kartáčů, ale také fakt, že stroj je provozován pouze jeden a nejspíš tedy není možno 

získat výhodnější ceny, jak by tomu mohlo být případě servisování většího počtu strojů. 

Dalším důvodem je i fakt, že zametač je pouze vlečný a je nutné servisovat také tahač, 

což se ukazuje jako finančně nákladnější řešení. 

Kompaktní zametač-ofukovač 

Zástupci kategorie kompaktních zametačů-ofukovačů jsou stroje Schmidt Compact Jet 

Sweeper a Bucher Schörling P 21 Compact. Z kbelského letiště pak zametač TJS 420, 

avšak s tím rozdílem, že se jedná o přívěsné zařízení a je tedy nutno používat i tahač. 

Kompaktní shrnovač-ofukovač Provoz v MTH Celkové náklady Náklady na MTH 

Letiště VH Praha 112 156 014 Kč 1 387 Kč 

Letiště Praha – Kbely 62 109 584 Kč 2 433 Kč 

Tabulka 12 – Srovnání provozních dat kompaktního zametače-ofukovače 
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Při skoro polovičním provozu jsou náklady na motohodinu téměř dvojnásobné. Nutno 

podotknout, že při vlečení se střídají tahače UNIMOG a Tatra 815, které jsem v tomto 

případě do srovnání nezahrnul. Konečné náklady by tedy byly o poznání vyšší. 

Důvody, proč jsou náklady takto vysoké jsou v podstatě shodné s těmi, jež byly 

uvedeny v předešlém srovnání. Navíc malé využití stroje nutně neznamená nižší 

náklady na provozování, jelikož servis pro udržení provozuschopnosti musí být 

prováděn bez ohledu na roční nájezd. 

Vysokokapacitní fréza 

Strojem z této kategorie je jednoznačně fréza Kahlbacher KFS 170M2, která patří mezi 

nejlepší stroje na trhu. Není tedy možno uvedený stroj srovnat s čímkoliv na kbelském 

letišti, v dané kategorii totiž žádného zástupce nemá. Z tabulky číslo 10 lze vyčíst, že 

průměrné náklady na provoz jsou nejvyšší ze všech používaných strojů. Vzhledem 

k odpracovaným motohodinám lze konstatovat, že frézy obecně nepatří mezi stroje 

s vysokým průměrným nájezdem, nicméně jsou pro zimní údržbu zcela nezbytné.   

Nakládací fréza 

V případě nakládací frézy se jedná o stroj, který je primárně určený k přesunutí sněhu 

na korbu nákladního automobilu a následnému odvozu. Tento postup se ve Kbelích 

nepoužívá, fréza tu slouží pouze k odhození nahrnutého sněhu z pohybových ploch. 

Nabízí se tedy srovnání s frézou Kahlbacher KFS 950/2600. Z dostupných dat lze opět 

potvrdit fakt, že čím méně se zařízení používá, tím vyšší náklady jsou spojeny 

s každou odpracovanou motohodinou. 

Nakládací fréza Provoz v MTH Celkové náklady Náklady na MTH 

Letiště VH Praha 25 21 847 Kč 876 Kč 

Letiště Praha – Kbely 5 27 504 Kč 6 112 Kč 

Tabulka 13 – Srovnání provozních dat nakládací frézy 

Letištní postřikovač 

Na závěr přistoupíme ke srovnání letištních postřikovačů, kde pražské letiště zastupuje 

stroj Schmidt ASP 24, kbelské pak postřikovač ROKO-8. Jak je již patrné z předešlých 

témat, tak aplikace kapalných rozmrazovacích prostředků není ve Kbelích vzhledem 

k charakteru provozu tak rozšířená jako na Ruzyni. Dalším důvodem k nevyužívání 
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stroje k tomu určenému je jeho diskutabilní spolehlivost a také fakt, že podvozek a 

nástavba jsou servisovány jinými firmami, což se rozhodně nejeví jako finančně 

úsporné řešení. Tyto čistě mé osobní domněnky jsou pak částečně podpořeny daty z 

provozu, kdy je průměrné využívání stroje více než 10 krát nižší než na Ruzyni a 

průměrné náklady na motohodinu, které jsou skoro 30 krát vyšší. 

Letištní postřikovač Provoz v MTH Celkové náklady Náklady na MTH 

Letiště VH Praha 232 81 475 Kč 352 Kč 

Letiště Praha – Kbely 21 202 444 Kč 9 527 Kč 

Tabulka 14 – Srovnání provozních dat letištního postřikovače 
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8 Návrh modernizace strojového parku vojenského Letiště 

Kbely 

Vzhledem k životnosti strojů na vojenském letišti Praha – Kbely, uvedené v tabulkách 

číslo 4 a 5, bude obsahem této kapitoly výběr adekvátní náhrady z jednotlivých 

kategorií strojů určených pro zimní údržbu. Dále je nutné podotknout, že uvedená 

životnost současných strojů je spíše orientační a větší váhu má celkový technický stav 

daného stroje a nejpodstatnější je pak rozpočet na pořízení případné náhrady.  

8.1 Postup při výběru stroje 

8.1.1 Proces sbírání informací 

Veškeré informace byly získány z dostupných dokumentů na internetových stránkách 

výrobců daných strojů, případně na stránkách dodavatelů strojů v České republice. V 

některých případech bylo také nutné seznámit se se zkušenostmi z velké míry 

zahraničních uživatelů těchto strojů, kteří své poznatky sdíleli prostřednictvím recenzí 

či videí. 

8.1.2 Metodika výběru stroje 

Na základě dostupných a srovnatelných parametrů o technice proběhne za pomoci 

multikriteriální metody jejich vzájemné porovnání. Uvedená metoda se vzhledem 

k množství parametrů jeví jako nejvýhodnější. Maximální možný počet získaných bodů 

bude ve všech případech 100. Stanoven bude maximální počet bodů pro každý 

z parametrů, kdy maximum obdrží pouze ten nejvíce vyhovující.  

  Stroj A Stroj B Stroj C 

  váha [bodů] hodnota body hodnota body hodnota body 

Parametr A 10 X 10 Y 5 Z 1 

Parametr B 15 X 15 Y 10 Z 5 

Parametr C 20 X 20 Y 15 Z 10 

Parametr D 25 X 25 Y 20 Z 15 

Parametr E 30 X 30 Y 25 Z 20 

CELKEM 100  - 100 -  75 -  51 

Tabulka 15 – Tabulka pro výběr vhodného stroje 
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V tabulce vidíme, že „Stroj A“ získal maximální počet bodů ve všech parametrech. 

V praxi však tato situace pravděpodobně nenastane, proto je nutné zaměřit se také na 

princip bodového hodnocení v případě, že tomu opravdu tak bude. Pokud tedy stroj 

neobdrží maximální počet bodů, budou body následně dopočítány, na základě jeho 

skutečných parametrů, dle rovnic uvedených níže: 

Minimální hodnota je nejvýhodnější: 

𝐵 =
𝑥

𝑦
∙ 𝑝 

𝐵 … počet získaných bodů  

𝑥 … hodnota parametru nejvýhodnějšího stroje 

𝑦 … hodnota parametru bodovaného stroje 

𝑝 … bodová váha parametru  

V případě, že bude nejvýhodnější maximální hodnota parametru, bude postup lehce 

pozměněn: 

𝐵 =
𝑦

𝑥
∙ 𝑝 

 

8.1.3 Vyhodnocení získaných dat 

Na závěr proběhne součet získaných bodů ze všech hodnocení a stroj s nejvyšším 

počtem bodů bude vyhodnocen jako nejvíce vyhovující. V závěru je také nutné 

podotknout, že váha jednotlivých bodů je přidělována z části na základě požadavků 

pracovníků zimní údržby případně dle subjektivních dojmů autora.  
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8.2 Výběr kompaktního zametače – ofukovače 

KOMPAKTNÍ ZAMETAČ – OFUKOVAČ Øveraasen Zaugg Aebi Schmidt Vammas 

 RSC 250 P 21C CJS CSB3600 

Rozměry stroje 
váha 

[bodů] 
hodnota body hodnota body hodnota body hodnota body 

Celková výška [mm] 2 3 770 1.91 3 600 2 3 760 1.91 3 850 1.87 

Celková délka [mm] 3 9 715 2.90 9 400 3 12 200 2.31 11 795 2.39 

Celková šířka [mm] 2 2 600 1.92 2 500 2 2 550 1.96 2 543 1.97 

Celková šířka vč. radlice 35° [mm] 3 4 750 3 4 900 2.91 4 750 3 4 970 2.87 

Suchá hmotnost [kg] 2 19 750 1.74 17 200 2 18 300 1.88 18 000 1.91 

Pohon nástavby 

Výkon [kW/hp] 5 226/308 4.04 260/354 4.64 260/354 4.64 280/381 5 

Emisní norma 1) 5 Euro 6 5 Euro 4 3 Euro 5 4 Euro 4 3 

Palivová nádrž [l] 5 800 5 600 3.75 600 3.75 400 2.50 

Elektrický systém [V] 2 24 2 24 2 24 2 24 2 

Parametry pracovního zařízení 

Délka kartáče [mm] 5 4 576 5 4 200 4.59 4 200 4.59 4 200 4.59 

Průměr kartáče [mm] 3 920 2.98 915 3 914 3 940 2.92 

Maximální otáčky kartáče [ot/min] 5 900 5 900 5 900 5 800 4.44 

Pracovní záběr při 35° [mm] 10 4 200 10 3 640 8.67 3 560 8.48 3 440 8.19 

Úklidová kapacita [m2/h] 10 273 000 10 145 000 5.31 213 600 7.82 206 400 7.56 

Maximální průtok fukaru [m3/h] 3 40 000 2.79 43 000 3 37 500 2.62 30 600 2.13 

Výstupní rychlost vzduchu [m/s] 3 150 2.69 167 3 140 2.51 111 1.99 

Nejvyšší pracovní rychlost [km/h] 5 65 5 40 3.08 60 4.62 60 4.62 

Ekonomické aspekty 

Uvedení na trh 2) 3 2013 3 2003 0 2004 1 2007 2 

Lokalita výroby stroje - Gjøvik, 
Norsko 

- Eggiwil, 
Švýcarsko 

- Burgdorf, 
Švýcarsko 

- Sastamala, 
Finsko 

- 

Doprava na Letiště – Kbely [km] 3 1500 1.62 830 2.93 810 3 1930 1.26 

Servis po měsících 3 12 3 12 3 12 3 12 3 

Servisní středisko v ČR 3) 10 ANO 10 ANO 10 ANO 10 NE 0 

Nejbližší servisní středisko - Praha - Praha - Rakovník - Varšava - 

Vzdálenost servisního střediska [km] 5 22 4.55 20 5 70 1.43 625 0.16 

Možnost podvozku Mercedes 3 ANO 3 ANO 3 ANO 3 ANO 3 

Celkový počet bodů 100 96.1 84.9 85.5 69.4 

Tabulka 16 – Výběr kompaktního zametače – ofukovače 

1) EURO 6 = 5 bodů; EURO 5 = 4 body; EURO 4 = 3 body; EURO 3 = 2 body  

2) 2013 = 3 body; 2007 = 2 body; 2004 = 1bod; 2003 = 0 bodů 

3) Servisní středisko v ČR – ANO = 10 bodů; NE = 0 bodů 
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8.2.1 Rozměry stroje 

V této bodované kategorii rozhodovala právě jeho kompaktnost, aby bylo se strojem 

snadné manévrovat a také aby v autoparku během jeho nepoužívání zabíral co 

nejméně místa. Vzhledem k váze bodů však tato oblast hodnocení není příliš 

významná. 

8.2.2 Pohon nástavby 

V této oblasti hodnocení patřil mezi důležité parametry výkon nástavby, velikost 

palivové nádrže, aby nebylo nutné jezdit na čerpací stanici umístěnou na druhé straně 

letiště tak často, dále pak z hlediska ekologičnosti splňovaná emisní norma. 

8.2.3 Parametry pracovního zařízení 

Tato část byla pro výzkum asi nejpodstatnější. Největší důraz je kladen na pracovní 

záběr při natočení kartáče do pracovní polohy a dále na úklidovou kapacitu, tedy jakou 

plochu je stroj schopen za hodinu provozu vyčistit. Podstatná je pak také rychlost, při 

které může být prováděna údržba ploch, délka kartáče, která je samozřejmě spojena 

se záběrem a otáčky kartáče. K méně podstatným parametrům pak spadá průměr 

kartáče, maximální průtok fukaru a výstupní rychlost z něj. 

8.2.4 Ekonomické aspekty 

Ekonomické aspekty jsou další podstatnou částí hodnocení. Nejdůležitější je nejspíš 

servisní středisko na území ČR. Jednak tato střediska fungují jako distributoři dané 

techniky, ale také jako servis a případně zdroj náhradních dílů. S větší vzdáleností 

servisního střediska či lokality výroby se pak zvyšují náklady na nákup či provoz. Mezi 

další parametry pak patří servis po určitém časovém období, kde však mají všechny 

stroje shodné hodnocení díky předsezónnímu servisu, možnost umístění nástavby na 

podvozek Mercedes, se kterým již obsluha umí pracovat a není nutné rozsáhlejší 

školení a také uvedení na trh, kdy novější technika je zpravidla technologicky 

vyspělejší a lze také očekávat déle trvající podporu produktu ze strany výrobce. 

Hodnocení uvedení na trh proběhlo sestupně od nejnovějšího stroje po nejstarší. 
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8.2.5 Vyhodnocení 

 Graf 3 – Výsledky výběru kompaktního zametače – ofukovače 

Jak je jednoznačně patrné z tabulky č. 16 případně grafu č. 3, vítězem výběru se stal 

zametač – ofukovač modelového označení RSC 250 od společnosti Øveraasen. Vyhrál 

jednak svojí kompaktností, kde se umístil těsně za strojem Zaugg P21C, ale především 

svými parametry, které jsou podstatnější. Ze všech strojů má největší nádrž na palivo, 

dále pak při práci za sebou nechává čistou plochu v největší šíři, což v kombinaci 

s nejvyšší pracovní rychlostí dává úžasnou hodnotu úklidové kapacity. V ideálním 

případě by tedy byl schopen kbelské letiště, jehož veškeré pohybové plochy mají 

rozlohu zhruba 210 000 m2, vyčistit za méně než hodinu. Další plusové body pak 

společně se stroji umístěnými na druhém a třetím místě, obdržel za servisní a 

distributorské středisko na území České republiky, což je podstatné hlavně z hlediska 

nákladů na budoucí servis techniky a při možných poruchách během zimní sezóny je 

důležitá i vzdálenost servisu, aby nevznikaly zbytečné prostoje. 

Na druhém a třetím místě se s poměrně těsným výsledkem umístily stroje švýcarské 

výroby, což jen svědčí o vyrovnané kvalitě těchto strojů při jejich uvedení na trh. Na 

poslední příčce se pak umístil stroj od společnosti Vammas, který i přes největší výkon 

pohonu nástavby nezískal dostatek bodů v klíčových parametrech. Vzdálenost 

servisního střediska, které je navíc až v sousedním Polsku, pak o jeho konečném 

umístění jednoznačně rozhodla. 
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8.3 Výběr letištního postřikovače 

LETIŠTNÍ POSTŘIKOVAČ Aebi Schmidt Vammas ROKO 

 ASP NG Orion PP2 8 

Rozměry stroje 
váha 

[bodů] 
hodnota body hodnota body hodnota body 

Celková výška [mm] 3 3 770 2.59 3 250 3 3 730 2.61 

Celková délka [mm] 3 10 200 2.56 8 700 3 8 950 2.92 

Celková šířka [mm] 3 3 500 2.19 2 550 3 3 120 2.45 

Suchá hmotnost [kg] 3 14 260 2.34 11 800 2.83 11 120 3 

Nástavba               

Elektrický systém [V] 3 24 3 24 3 24 3 

Objem nádrže na kapalné látky [l] 5 11 000 4.58 12 000 5 8 300 3.46 

Maximální rychlost při postřiku 
[km/h] 

10 
45 10 40 8.89 40 8.89 

Maximální dostřik [m] 10 30 10 24 8 24 8 

Rozmezí dávkování [g/m2] 1) 5 10-50 5 5-40 5 5-60 5 

Výkon čerpadla kapaliny [l/min] 3 600 2.4 750 3 500 2 

Tlak kapaliny na výstupu trysky [bar] 2 8 2 8 2 8 2 

Maximální tlak v systému [bar] 3 200 3 190 2.85 200 3 

Čas k rozložení lišty do plné délky [s] 10 30 10 90 3.33 120 2.5 

Emisní norma 2) 5 EURO 6 5 EURO 4 3 EURO 3 2 

Ekonomické aspekty               

Uvedení na trh 3) 3 2017 3 2011 2 2006 1 

Lokalita nákupu stroje - 
Löbnitz, 

Německo 
- 

Wschowa, 
Polsko 

- 
Praha, 
Česko 

- 

Doprava na Letiště – Kbely [km] 3 270 0.22 300 0.2 20 3 

Servis po MTH 3 150 3 120 2.4 100 2 

Servis po měsících 5 12 5 12 5 12 5 

Servisní středisko v ČR 10 ANO 10 NE 0 ANO 10 

Nejbližší servisní středisko - Rakovník - 
Wschowa, 

Polsko 
- Praha - 

Vzdálenost servisního střediska [km] 5 70 1.43 300 0.33 20 5 

Možnost podvozku Mercedes  3 ANO 3 NE – MAN 2 ANO 3 

Celkový počet bodů 100 90.3 67.8 79.8 

Tabulka 17 – Výběr kompaktního zametače – ofukovače 

1) Dle předpisu „Let 1-6“ je na vojenských letištích povolené dávkování kapalného postřiku 

pouze v rozmezí 10-20 g/m2 – plný počet bodů za splnění, bez bodů v opačném případě. 

2) EURO 6 = 5 bodů; EURO 5 = 4 body; EURO 4 = 3 body; EURO 3 = 2 body 

3) 2017 = 3 body; 2011 = 2 body; 2006 = 1bod 
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8.3.1 Rozměry stroje 

Nejlepších výsledků v této kategorii dosáhl model Orion PP2, na druhém místě pak 

ROKO-8, který již je na kbelském letišti používán, a i přes zahájení výroby již v roce 

2006, je stále možné jej zakoupit. Ale i jako v případě výběru kompaktního zametače – 

ofukovače, tato kategorie nepatří k těm nejpodstatnějším při výběru stroje. 

8.3.2 Nástavba 

Mezi mnohem podstatnější parametry však z hlediska užívání patří ty, jež jsou 

zařazeny do této kategorie. U objemu nádrže na kapalné látky vítězí stroj s největším 

objemem, kterým je model Orion PP2. Objem však vzhledem k roční spotřebě 

odmrazovacích látek a umístění sila na kapalné odmrazovací látky přímo v areálu 

autoparku, není nejpodstatnější. Důležitá je rychlost, při které daný stroj dokáže 

aplikovat odmrazovací látky, aby tak nezdržoval ostatní stroje a celkově neprotahoval 

čas nutný k opětovnému obnovení provozuschopnosti letiště a také maximální dostřik 

kapaliny k tomu určené. Další parametrem nezbytným pro maximální úsporu času je 

rozložení či složení postřikových ramen, kde je absolutním vítězem model ASP NG, 

který tuto činnost zvládne 3-4 krát rychleji než konkurence. O důležitosti tohoto 

parametru svědčí i fakt, že během ošetřování ploch je nutno několikrát ramena skládat 

či rozkládat z důvodu šíře dané plochy, aby nedocházelo k poškození světelných 

zařízení umístěných v těsné blízkosti zpevněných ploch. Podstatné je pak také 

dávkování odmrazovací látky, kde předpis „Let 1-6“ umožňuje aplikaci odmrazovacích 

látek z ekonomických a ekologických důvodů pouze v rozmezí 10-20 g/m2. Výkon 

čerpadla a tlak v systému nepatří mezi nejdůležitější parametry, protože maximálního 

tlaku bude zapotřebí až při maximálním dávkování, které právě kvůli výše zmíněnému 

předpisu není možno používat. Splňované emisní normy jsou pak podstatné 

z ekologického hlediska. 

8.3.3 Ekonomické aspekty 

Opět mezi parametry s největším bodovým hodnocením patří přítomnost servisního 

střediska v České republice. Plný počet bodů v případě dostupnosti, pokud žádné není, 

tak bez bodů. V této kategorii se stal vítězem stroj ROKO-8, který je vyráběn v Česku, 

a tudíž jsou náklady spojené s jeho případným dovozem k distributorovi nulové. 

Prodejce společně se servisem jsou velmi blízko také. Nemožnost použití nástavby na 

podvozku Mercedes-Benz znamená snížení hodnocení o 1 bod. Důvodem ke ztrátě 

bodu je pak nutnost přeškolení obsluhy k řízení a ovládání stroje od jiného výrobce, 

než je v současnosti provozován. 
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8.3.4 Vyhodnocení 

Graf 4 – Výsledky výběru letištního postřikovače 

Ačkoliv výsledný součet bodů je jednoznačný, vítěz bude zmíněn až v samotném 

závěru tohoto odstavce. Nejprve bych se rád vrátil k výběru strojů pro postřik 

kapalných odmrazovacích látek. Jedná se o natolik specifický trh, že bylo opravdu 

obtížné nalézt srovnatelná zařízení. A pokud se to již povedlo, jednalo se o zařízení 

prodávaná pouze na jiném kontinentu, což je z ekonomického hlediska nesmysl, 

případně bylo jen velmi málo informací o těchto zařízeních a ani výrobce na žádost o 

zaslání parametrů neodpověděl, jako tomu bylo v případě postřikovače Boschung SDA 

S. Do srovnání jsem tedy zařadil stroj ROKO-8, který již kbelské letiště vlastní, ale je 

stále možné jej zakoupit. I přes nepříliš pozitivní zkušenosti zaměstnanců obsluhy je 

nutné říci, že papírové parametry má stroj velmi dobré a srovnatelné i s modernějšími 

stroji. Skvělá je také dostupnost servisu, což mu zajistilo druhou příčku. Na třetím místě 

skončil Orion PP2 od Vammasu, který by byl po technické stránce srovnatelný 

s modelem ROKO-8, avšak z časového a ekonomického hlediska by trvalo déle a bylo 

mnohem nákladnější objednávat servis, případně náhradní díly přes oficiální 

zastoupení v Polsku. Vítězem se tedy stal stroj ASP New Generation od společnosti 

Aebi Schmidt, který vyniká svými technickými parametry a není u něj problém 

s dostupností servisu. Další zárukou kvality pak může být fakt, že starší model již 

několik let využívá Letiště Praha a převládají vesměs pozitivní zkušenosti.  

Dostupnější alternativou k letištnímu postřikovači by pak mohl být stroj s modelovým 

označením ASPT od Aebi Schimdt. Je nutno k němu využít tahač, díky čemuž se po 

technické stránce jedná o mnohem jednodušší zařízení a znamená to i mnohem nižší 

pořizovací náklady. Avšak za cenu horších parametrů. Nicméně výběr by se měl 

odvíjet až od stanovení rozpočtu ke koupi postřikovacího zařízení. 
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8.4 Výběr sněhové frézy 

SNĚHOVÁ FRÉZA Aebi Schmidt Zaugg 

  Supra 4002 Rolba 1500 

Rozměry stroje 
váha 

[bodů] 
hodnota body hodnota body 

Celková šířka [mm] 3 2 500 3 2 500 3 

Rozvor náprav [mm] 3 2 315 2.98 2 300 3 

Suchá hmotnost [kg] 3 10 780 3 11 200 2.89 

Poloměr otáčení [mm] 5 9 000 5 10 500 4.29 

Technické parametry 

Výkon motoru [kW/hp] 5 330/448 5 320/429 4.85 

Objem nádrže [l] 5 530 4.27 620 5 

Elektrický systém [V] 3 24 3 24 3 

Maximální pracovní rychlost [km/h] 10 40 10 40 10 

Maximální vzdálenost odhozu [m] 10 40 10 40 10 

Úklidová kapacita [t/h] 15 3 500 15 3 500 15 

Pracovní záběr [mm] 10 2 600 10 2 500 9.62 

Maximální výška sněhu [mm] 5 1 500 5 1 500 5 

Průměr pracovního bubnu [mm] 5 2 300 5 2 300 5 

Ekonomické aspekty 

Lokalita nákupu stroje - 
Löbnitz, 

Německo 
- 

Eggiwil, 
Švýcarsko 

- 

Doprava na Letiště – Kbely [km] 3 270 3 830 0.98 

Servisní středisko v ČR 1) 10 ANO 10 ANO 10 

Nejbližší servisní středisko - Rakovník - Praha - 

Vzdálenost servisního střediska [km] 5 70 1.43 20 5 

Celkový počet bodů 100 92.7 93.6 
Tabulka 18 – Výběr sněhové frézy 

1) Servisní středisko v ČR – ANO = 10 bodů; NE = 0 bodů 

 

8.4.1 Rozměry stroje 

I u sněhové frézy tato kategorie patří k méně podstatným, důležitá je z hlediska 

kompaktnosti, avšak dá se říci, že obě zařízení jsou prostorově úsporná pouze 

s minimálními rozdíly mezi hodnotami jejich rozměrů. Menší poloměr otáčení, a tedy i 

lepší manévrovatelnost má model Supra 4002.  
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8.4.2 Technické parametry 

Mezi nejdůležitější parametry patří rozhodně úklidová kapacita, tedy jaké množství 

hmoty je stroj schopen za hodinu odházet. Následně vzdálenost, do které je možno 

sníh odhodit, pracovní rychlost, aby tak nezdržoval ostatní vozidla zimní údržby a co 

nejširší pracovní záběr. Dalšími parametry jsou výkon stroje, objem palivové nádrže 

pro co nejdelší výdrž, i když i 530 litrů v případě Supry 4002 by mělo zabezpečit až 8 

hodin provozu, což je dostatečně dlouho. Dále také čím větší průměr pracovního 

bubnu, tím vyšší sněhový val zvládne odklidit. 

8.4.3 Ekonomické aspekty 

Nejdůležitější je přítomnost servisního a distribučního centra v České republice, což 

splňují oba stroje. Rozhodující je pak vzdálenost těchto center od uživatele, tedy 

kbelského letiště. 

8.4.4 Vyhodnocení 

Požadavky na výběr stroje byly takové, aby i při malých rozměrech dokázal plně 

nahradit čelní frézu Kahlbacher KFS 950/2600 připojenou ke stroji UNIMOG U400 a 

dosluhující sovětskou frézu D470, která slouží jako poslední možnost v náročnějších 

podmínkách. Nabídka na trhu není tak široká, aby bylo možno porovnat více strojů, 

výběr se tedy zúžil pouze na tyto dva.  

Nutno říci, že i když se dle celkového počtu získaných bodů stává lepší volbou Rolba 

1500 od Zauggu, tak byly výsledky opravdu velmi těsné, což svědčí o skvělé kvalitě 

obou strojů. Rozdíly mezi jejich parametry byly minimální. Jako důležité pro zisk 

prvenství se ukázala vzdálenost výrobce společně s lokalitou prodejce, kdy distributor 

Zauggu je dislokován v Praze, stejně jako letiště. Nicméně je nezbytné podotknout, že 

váhy byly přiděleny z větší části dle subjektivních dojmů a v případě každého dalšího 

parametru, který výrobce nedodal či drobných změn v subjektivní důležitosti daného 

parametru, by výsledek mohl být opačný. Proto bych z důvodu velmi těsného výsledku 

vybral jako vhodné oba stroje a rozhodující by byla v konečném důsledku až cenová 

nabídka dodavatele. 

Alternativou by mohlo být nahrazení čelní frézy silnějším modelem, který lze vůbec na 

UNIMOG navěsit. Jedná se o Schmidt FS 105–265, avšak společně s ní by bylo nutno 

pořídit i větší a novější UNIMOG U530, který disponuje výkonnější pohonnou 

jednotkou, na niž je fréza připojena prostřednictvím hřídele. 
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8.5 Výběr univerzálního stroje pro údržbu 

Během více než 13 let provozu se v současné chvíli užívaný stroj UNIMOG typu U400 

osvědčil během zimní, ale i letní údržby. Vzhledem k přepokládané životnosti, ale i 

zvýšeným nákladům na údržbu, je načase vybrat adekvátní náhradu, která by do 

ukončení životnosti při údržbě doplňovala stávající UNIMOG či na provoz nákladnou 

Tatru 815 6x6 a v budoucnu pak veškeré úkoly kompletně převzala. Na trhu se 

výrobou strojů tohoto určení zabývá pouze Mercedes – Benz, a proto bude ověřeno, 

zda i současné modely jsou zpětně kompatibilní s příslušenstvím, které je již 

zakoupeno. 

Pro účely výběru jsem si zvolil UNIMOG s typovým označením U530, který je jako 

jediný v nabídce osazen osvědčeným řadovým vznětovým šestiválcem, stejně jako 

v případě současného U400. Ostatní modely je možno pořídit pouze se čtyřválcovým 

motorem. Výkon šestiválcového motoru je 220 kW respektive 299 koní a splňuje 

emisní normu EURO 6. Délka vozidla je 5 550 mm, šířka 2 300 mm, výška 2 970 mm a 

rozvor náprav 3 350 mm. Maximální přípustná hmotnost včetně příslušenství je 16 500 

kg, z toho 7 500 kg připadajících na přední nápravu a 9 500 kg na zadní. V případě 

využití stroje jako tahače je maximální možná hmotnost přívěsu až 40 000 kilogramů, 

čímž splňuje předpoklady pro tahání letištního zametače TJS 420 [26]. 

8.5.1 Konfigurace pro letní údržbu 

LETNÍ KONFIGURACE Jednotky 
Zatížení přední 

nápravy 
Zatížení zadní 

nápravy 
Celkové zatížení 

Provozní hmotnost 
stroje Unimog U530 s 
valníkem 

[kg] 3 990 3 120 7 110 

Hmotnost mulčovače 
Mulag MFK 500/6 

[kg] 1 190 0 1 190 

Protizávaží [kg] 0 2 060 2 060 

Výsledná hmotnost [kg] 5 180 5 180 10 360 

Maximální přípustná 
hmotnost stroje 

[kg] 7 500 9 500 16 500 

Tabulka 19 – Konfigurace pro letní údržbu 

Pokud provedeme základní výpočet, při kterém budeme ignorovat rozložení sil a 

odlehčení jednotlivých náprav při navěšení příslušenství, které vykompenzujeme 
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přidáním dodatečného závaží, aby na zadní nápravě bylo minimálně 50% celkové 

hmotnosti, tak dostaneme určitou hmotnostní rezervu, a i s touto rezervou je možné 

bez jakýchkoliv problémů příslušenství pro letní údržbu provozovat. 

8.5.2 Konfigurace pro zimní údržbu 

ZIMNÍ KONFIGURACE Jednotky 
Zatížení přední 

nápravy 
Zatížení zadní 

nápravy 
Celkové zatížení 

Provozní hmotnost 
stroje Unimog U530 bez 
valníku 

[kg] 3 900 2 710 6 610 

Sněhová fréza 
Kahlbacher KFS 
950/2600 

[kg] 1 540 0 1 540 

Nástavba sypací  
SYKO-3H 

[kg] 0 760 760 

Posypový materiál [kg] 0 2 250 2 250 

Protizávaží [kg] 0 0 0 

Výsledná hmotnost [kg] 5 440 5 720 11 160 

Maximální přípustná 
hmotnost stroje 

[kg] 7 500 9 500 16 500 

Tabulka 20 – Konfigurace pro zimní údržbu 

Při zimní údržbě je odebrán valník, čímž nám klesne provozní hmotnost, avšak i po 

osazení stroje příslušenstvím pro zimní údržbu jsme hluboko pod hranicí maximálních 

hmotnostních limitů. 

Pokud by byla realizována výměna sněhové frézy za model Schmidt FS 105-365, která 

je tím největším, co lze na uvedenou výkonovou variantu UNIMOGu U530 namontovat, 

tak i při její hmotnosti 1 980 kg máme stále značnou rezervu.  

UNIMOG U530 v uvedené výkonové variantě splňuje všechny potřebné požadavky a 

mohl by se tedy stát adekvátní náhradou pro dosluhující UNIMOG U400 a Tatru 815. 

Ideální by bylo zakoupit stroj v počtu dvou kusů. 
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9 Návrhy pro zlepšení procesu zimní údržby ve Kbelích 

Ačkoliv se tato práce zabývá z větší části obnovou strojového parku, což je vzhledem 

ke končící životnosti jednotlivých strojů na místě, tak je potřeba poukázat i na další 

aspekty, které mají vliv na kvalitní provádění zimní údržby. 

Hotovostní jednotka zimní údržby letiště je složena ze tří osob. I přes fakt, že je tímto 

způsobem systém fungování nastaven již řadu let, bylo by na místě personální posílení 

této směny jedním či dvěma tabulkovými místy. Dále by mohlo dojít ke zřízení čety 

oprav, která by měla za úkol odstraňovat méně závažné závady, k nimž není nutno 

objednávat servis. Momentálně se o techniku starají řidiči, což se může promítnout na 

čase potřebném k obnovení provozuschopnosti stroje v případě, že obsluha čerpá 

volno po směně a není přítomna. 

Obrázek 19 – Strojový park Letiště – Kbely [Zpracovatel] 

Na obrázku 19 je znázorněn prostor strojového parku, který je rozdělen následovně: 

1) Stání pro spouštěcí univerzální elektrické zařízení SUEZ-4M na podvozku Avie. 

2) Stání pro zdroje tepla či plynové plnící stanice na podvozku Pragy V3S či ZILu. 

3) Prostory dílny určené k opravě techniky. 

4) Stání pro traktory výrobce Zetor, příslušenství k nim a sklad pro pevné 

odmrazovací látky. 

5) Zrekonstruované stání pro novější techniku – letištní postřikovač, tahače a 

příslušenství k nim. 
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Na obrázku nelze vidět prostory určené k dlouhodobému skladování techniky či 

materiálu, které je umístěno za stáním č. 2 respektive naproti stání č. 4.  

Jak je z obrázku patrné, tak převážná většina stání není kompletně kryta. I když tedy 

stání chrání stroje před některými povětrnostními podmínkami, nedokáže je ochránit 

před nízkými teplotami, které mají významný podíl na degradaci kapacit baterií strojů a 

velmi stěžují práci na technice v zimním období. Do stání č. 5 pak po rekonstrukci 

nebyla zavedena elektrická síť, tudíž není možné zapojit baterie zařízení do sítě 

k udržování kapacity. V případě poklesu jejich kapacity pod určitou mez, kdy už není 

možno stroj nastartovat, je tedy nutno přijet s externím zdrojem elektrické energie. 

Jako poměrně nenákladné řešení by bylo přivést elektřinu do prostor stání č. 5. Jako 

mnohem nákladnější, avšak rozhodně pokrokovější řešení by mohlo být vybudování 

montované multifunkční vyhřívané haly v prostoru, který by po zboření stání č. 4 mohl 

být od stání č. 3 až po stání č. 5. Tato nově vybudovaná hala by mohla sloužit pro 

uložení techniky, kde by mnohem snáze odolávala teplotním vlivům a také jako dílna, 

kde by byla možnost na technice pracovat během celého roku. 

V případě přesunutí techniky do nově vybudované haly by se uvolnilo stání č. 5, kde by 

vznikl prostor pro ukládání posypových materiálů. V současné době je kapacita na 

uložení těchto materiálů zhruba 13 tun, což je nedostačující, a proto je zbývající 

materiál uložen v jiné části letiště, odkud je pak převážen do prostor autoparku. S tím 

je spojena také značná byrokracie, protože za materiál zodpovídá jiná osoba. 

Dalším krokem by měl být nákup teleskopického nakladače, jelikož za pomoci 

současného vybavení není možno naložit posypový materiál do sypače SYKO-3H. 

Využívá se jeřáb vypůjčený od hasičů, který je však často mimo provoz. V minulosti se 

také využíval vysokozdvižný vozík, který zvednul žok s posypovým materiálem nad 

úroveň sypače, kde pracovník za pomoci ostrého předmětu porušil obal a naplnil tak 

nádobu na posypový materiál. Avšak s novou verzí obalu, který je užší a delší, již není 

možno plnit sypač ani tímto technologicky nenáročným způsobem, jelikož 

vysokozdvižný vozík není schopen zvednout žok do požadované výšky. Pro aplikaci 

pevných odmrazovacích materiálů se tedy využívá mnohem pomalejší traktor 

s připojeným rozmetadlem. 
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10 Moderní metody zimní údržby letištních ploch 

Každý rok jsou převážně v zimních měsících, z důvodu nepříznivých povětrnostních 

podmínek, zrušeny na desítky tisíc letů. S tím jsou samozřejmě spojeny nemalé 

finanční ztráty na straně dopravců, kteří jsou povinni v odpovídající výši kompenzovat 

cestujícím zpožděný, či úplně zrušený let. V následujících řádcích se tedy pokusím 

popsat metody či postupy, jež by mohly být využívány celosvětově a díky nimž by bylo 

možné zabezpečit letový provoz bez jakéhokoliv přerušení. 

10.1 Skandinávské „snow-how“ 

Skandinávie je oblast, která se potýká se sněhovými kalamitami častěji než ostatní 

evropské země. Pro příklad můžeme zmínit letiště Vantaa v Helsinkách, Gardermoen 

v Oslu či Arlanda ve Stockholmu, kde jsou na tyto krizové situace perfektně připraveni. 

O tom svědčí i fakt, že na posledním jmenovaném letišti nebyl za více než 50 let 

provozu ani jednou přerušen provoz z důvodu nepřiznivých povětrnostních podmínek. 

Během zimních měsíců je do směny zařazeno více než 100 pracovníků. Jejich strojní 

park je rovněž složen ze stovky různých strojů, za zmínku stojí 40ti tunová sněhová 

fréza Øveraasen TV-2000, která je schopna za hodinu odfrézovat až 10 000 tun sněhu 

a vyčištění 3 kilometrové runwaye ji zabere pouhých 15 minut. Kolona uklízející runway 

je tvořena ze zametačů – ofukovačů, které jsou následovány sypači a vozidly 

sloužícími pro měření adheze. K odklizení sněhu jsou pak využívány nakladače 

různých rozměrů. 

Důležitým faktorem pro správné fungování je mimo kvalitního strojového parku také 

odborná příprava a spolupráce mezi jednotlivými složkami. Tým je veden 

supervisorem, který plánuje odklízecí práce na základě informací o letovém provozu 

z řídící věže. Kolona složena až z 10 strojů, za jejichž volantem je skvěle vycvičená 

obsluha, odklízí sníh v 35 až 60 minutových intervalech.  

V neposlední řadě je také důležitá oblast školení personálu. Například na letišti 

Gardermoen je během každoročního kurzu, trvajícího dva měsíce, proškoleno na 280 

zaměstnanců. Po ukončení sezony se pak potkávají vedoucí pracovníci zimní údržby 

s pracovníky leteckých společností a řízení letového provozu. Toto setkání slouží 

k výměně zkušeností získaných z uplynulé zimní sezóny a návrhů vylepšení pro 

nadcházející sezónu. Nízká fluktuace zaměstnanců na klíčových pozicích má pak 

pozitivní vliv na úroveň odborných znalostí v dané problematice. A ačkoliv se může 

zdát, že stávající systém je téměř dokonalý, tak je vždy možno nalézt prostor pro 
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zlepšení. Pro severská letiště by těmito vylepšeními mělo být zavedení strojů s motory 

na zemní plyn, jejichž pohon bude ekologicky přijatelnější. V plánu je výstavba 

bioplynových stanic a nákup strojů s odpovídajícím pohonným ústrojím [21, 22]. 

10.2 Vyhřívaná runway 

V 70. letech 20. století byl pravděpodobně poprvé vznesen nápad na vyhřívání 

přistávací plochy. Avšak výzkum, který by tuto pouhou myšlenku dokázal přenést do 

reálného světa, se objevil teprve před několika lety. V malém měřítku je dnes tato 

technologie použita například na mezinárodním letišti O’Hare v Chicagu, kde ohřátý 

olej proudí pod povrchem dvou mostů sloužících k pojíždění letadel. Pod mosty vede 

šesti proudová dálnice a padající sníh při pluhování by mohl mít negativní vliv na 

bezpečnost silničního provozu. Na mezinárodním letišti Logan v Bostonu jsou v oblasti 

terminálů umístěna obří tepelná zařízení, která mají za úkol rozpustit shrabaný sníh, 

který by jinak tvořil překážky pro letadla. 

S dalším možným řešením této problematiky přišla Arkansaská univerzita, která ze 

solárních panelů dodává elektrickou energii do ocelových či grafitových vláken, které 

se odporem zahřívají a rozpouštějí sníh. Avšak toto řešení se ukázalo jako poměrně 

nákladné a méně spolehlivé. 

Federální letecká správa spadající pod Ministerstvo dopravy Spojených států 

amerických nyní financuje projekt Binghamtonské univerzity. V rámci tohoto projektu 

bylo vyhloubeno, v prostoru stojánek u letištního terminálu, na 20 přes 150 metrů 

hlubokých vrtů. Snahou je využití geotermálního tepla, které by v dané hloubce mělo 

ohřát vodu až na teplotu 55°C. Touto energií je následně za pomoci tepelného 

čerpadla ohřívána nemrznoucí kapalina proudící pod asfaltem. S tímto výzkumem běží 

paralelně také výzkumy, které se zaměřují na ekonomickou stránku daného řešení a 

také na tvorbu hydrofobního povrchu, jež by mohl být použit společně s vyhříváním. 

Poslední informace ohledně uvedeného projektu pochází z roku 2016, kdy byla řešena 

optimalizace celého systému. Konkrétně pak optimální teplota jednotlivých potrubí, 

teplota ve vyrovnávací nádrži, účinnost čerpadla a detailní finanční náklady na stavbu. 

Nezbývá tedy než doufat, že se za pár let dostupné finální řešení rozšíří i na jiná letiště 

[23, 24, 25]. 
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10.3 Autonomní vozy v zimní údržbě 

Autonomní vozy představují budoucnost nejen v běžné silniční dopravě, ale využití 

najdou i ve specifických odvětvích, jakým je například zimní údržba. 

10.3.1 Yeti Snow Technology 

Společnost Yeti Snow Technology pracuje na vývoji pokročilého systému pro zimní 

údržbu letištních ploch. Během zimní sezóny 2018/2019 bylo za pomoci dvou pluhů 

provedeno na 40 testů dané technologie na letišti v Norsku. Tato 20 metrů dlouhá 

vozidla s šířkou 5,5 metru mají úklidovou kapacitu až 357 000 m2 za hodinu. Velkou 

výhodou je pak fakt, že dokáží pracovat za jakýchkoliv povětrnostních podmínek. Velký 

podíl na tom má technologie RTK GPS. Jedná se o technologii, která dokáže určovat 

polohu s přesností 1 centimetru a je tedy možné vzdáleně a s vysokou přesností řídit 

větší počet rozměrnějších vozidel. Komunikace s řídícím centrem pak probíhá za 

pomoci 4G modemu [16; 31; 32]. 

Jde tedy o systém s velkým potenciálem, jelikož je pravděpodobné, že v praxi bude 

přesnější, než stroj s řidičem za volantem. Navíc omezením pro dobu práce bude 

pouze množství paliva, nikoliv únava obsluhy. Tím bude možné snížit časy potřebné 

pro úklid letištních ploch a také náklady spojené se zpožděním letů. 

10.3.2 Automatizovaná údržba letištních ploch 

Projekt automatizované údržby letištních ploch, který je vyvíjen pod hlavičkou 

společnosti Daimler, se snaží prostřednictvím konvoje vozů Mercedes-Benz Arocs 

docílit snížení personálních nároků na zimní údržbu ploch [33]. 

Během testování byly 4 vozidla Arocs osazeny technologií RTI (Remote Truck 

Interface), které je rozhraním pro vzdálené ovládání vozidel. Během činnosti jsou 

všechna tato vozidla schopna vést konvoj zbylých vozů případně být v konvoji za 

vedoucím vozem. Výhodou je, že pokud jsou všechny vozy osazeny touto technologií, 

tak vedoucím vozem může být kterýkoliv z flotily.  Aby systém mohl fungovat s vysokou 

přesností, jsou vozy dále osazeny technologií duální GPS společně a komunikační 

V2V (vehicle-to-vehicle) technologií určenou právě pro předávání informací mezi 

jednotlivými vozy. Veškeré tyto informace jsou pak předávány každou desetinu 

sekundy. Největší možný počet vozů v konvoji by pak dle limitů technologií měl být 14. 

Nejpodstatnějším rozdílem, oproti výše uvedenému plně autonomnímu systému 

společnosti Yeti Snow Technology, je přítomnost řidiče ve vedoucím vozidle. Ten pak 
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v případě potřeby může na grafickém rozhraní ovládat u ostatních vozidel následující 

funkce: 

• Nastartování či vypnutí motoru 

• Ovládání parkovací brzdy 

• Řízení vozidla 

• Ovládání plynového a brzdového pedálu 

• Ovládání převodovky 

• Aktivace či deaktivace uzávěrky diferenciálu 

• Ovládání světel včetně majáků 

• Ovládání funkcí připojeného zametače – ofukovače 

Velkou výhodou oproti konvenčnímu způsobu provádění zimní údržby je pak fakt, že 

vozidla dokáží díky vzájemné komunikaci udržovat velmi malé vzdálenosti mezi sebou i 

za velmi špatného počasí a tím je čas potřebný pro úklid menší [34]. 

Systém, kdy řidič během jízdy ve špatném počasí nastavuje parametry na dalších 

vozech mi osobně přijde poněkud náročný na obsluhu právě pro řidiče vedoucího 

vozidla. Avšak projekt myslí i na bezpečnost a dřív, než by mělo dojít ke kolizi, kolona 

se automaticky zastaví. Ideální by však dle mého bylo propojení technologie plně 

autonomního řízení od Yeti Snow Technology se systémem automatizované údržby od 

Daimleru. Nicméně se jedná o obrovský pokrok v oblasti zimní údržby a je velmi 

pravděpodobné, že za několik let bude zimní údržba na všech větších letištích řízena 

právě počítači. 
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11 Závěr 

Jednou z nejpodstatnějších částí letiště jsou jeho pohybové plochy, z nichž snad ta 

vůbec nejdůležitější je runway. Pro zajištění maximální bezpečnosti provozu a 

minimálních časových ztrát je nutné nejen mít tyto plochy ve skvělém stavu, ale také o 

ně průběžně dbát a v případě krizových situací, kterými může být například sněhová 

vánice nebo nízké teploty, mít skvěle proškolený personál společně s kvalitním 

strojovým parkem, který je schopen během několika málo chvil reagovat na nově 

vzniklé meteorologické podmínky.  

V teoretické části jsou popsány různé povrchy, které se mohou na letištích po celém 

světě vyskytovat. Na tyto povrchy jsou vzhledem k jejich předpokládanému využití 

kladeny rozdílné požadavky. Například s příchodem největšího dopravního letounu 

současnosti, Airbusu A380, bylo nutno na spoustě letišť upravit parametry pohybových 

ploch takovým způsobem, aby vůbec mohl být umožněn bezpečný provoz bez 

jakéhokoliv poškození zařízení umístěných na letišti, případně poškození letounu 

samotného. Jednalo se především o šířku ploch určených k pohybu letounů, zvýšení 

jejich únosnosti a také změn týkajících se způsobu provádění údržby, aby tak nedošlo 

k nasátí jakéhokoliv cizího předmětu z travnatých ploch letiště nízko umístěnými 

motory tohoto rozměrného stroje. 

Mimo již zmíněných povrchů a jejich únosností jsou v teoretické části práce popsány 

postupy při zimní údržbě civilního Letiště Václava Havla v Praze, které vycházejí 

z pevně daných předpisů platných pro všechna letiště. Vojenské letiště ve Kbelích se 

těmito předpisy řídí také, avšak s rozdílem, že jsou vydávány každoročně před zimní 

sezonou ve formě rozkazu. Následuje část věnovaná popisům a technickým 

parametrům strojů, které slouží k provádění zimní údržby na obou letištích. Na první 

pohled je pak zřejmý rozdíl mezi větším civilní a menším vojenským letištěm, ať už je 

to dle počtu strojů nebo jejich průměrného stáří. 

Úvod praktické částí se zabývá náklady spojenými s pořízením konkrétních strojů na 

obě letiště. Ať už se jedná o přesné částky v případě kbelského letiště nebo přibližné 

kupní ceny poskytnuté pražským letištěm, tak je možné konstatovat, že jsou tyto ceny 

pro obě letiště dosti podobné. Společně s cenami je u jednotlivých strojů uvedena i 

jejich předpokládaná životnost. Poslední rozsáhlejší obnova vozového parku proběhla 

ve Kbelích v letech 2006-2007, a tak vzhledem k uvedeným životnostem je na místě 

řešit pořízení adekvátních náhrad již s předstihem. Mimo náklady na pořízení strojů, 
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jsou uvedeny i náklady na pevné a kapalné odmrazovací látky společně s jejich 

průměrnou roční spotřebou. V případě pevných látek je spotřeba na obou letištích 

v desítkách tun, avšak u spotřeb kapalných odmrazovacích látek je rozdíl obrovský. 

Důvodem je jednak mnohonásobně větší letiště, ale také frekventovanější provoz, kvůli 

čemuž používají kapalné odmrazovací látky i jako prevenci před vznikem námrazových 

jevů. Tento postup se ve Kbelích používá ojediněle. Větší spotřeba má pak nejspíš i 

vliv na cenu, jelikož Letiště Praha má nákupní cenu za jeden litr tekutiny o necelých 

50% nižší. 

Podrobně byly rozepsány průměrné náklady na provozování techniky kbelského letiště 

v letech 2016-2019. Jedná se o náklady na palivo, běžnou údržbu a náklady spojené 

s odstraněním poruch vzniklých běžným opotřebením případně poškozením v důsledku 

vykonávání činnosti. Tímto byly stanoveny průměrné náklady na motohodinu nebo 

kilometr jízdy, pokud se u daného stroje nepočítají motohodiny. Po porovnání 

výstupních dat s průměrnými náklady na provoz techniky pražského letiště, jsme 

v některých případech dostali opravdu velké rozdíly při provozování stejného typu 

stroje. To je způsobeno jednak menším ročním nájezdem, kdy je nutno stroj udržovat 

v provozuschopném stavu i přes jeho přílišné nevyužívání, ale také stářím vozového 

parku, kdy se ke konci životnosti počet poruch zvyšuje a náklady na opravy mají 

vzrůstající charakter. 

Pokračování praktické části se zabývalo výběrem adekvátních náhrad za současné 

stroje na kbelském letišti. Těm, jak již bylo zmíněno, pomalu končí životnost a 

porovnání nákladů je jasným důkazem, že náklady na jejich udržování rostou.  

Jelikož se ukázalo, že konfigurace tahače a přívěsného zametače není finančně 

výhodnější, byl pro tyto potřeby vybírán kompaktní stroj. Po zhodnocení všech 

technických parametrů a finančních nákladů spojených s koupí a provozem se stal 

jednoznačným vítězem výběru stroj RSC 250 od společnosti Øveraasen. Jeho největší 

výhodou je velká úklidová kapacita, kdy zhruba 210 000 m2 pohybových ploch 

kbelského letiště je schopen uklidit za méně než hodinu. Další potřebné body pak 

získal za sídlo dodavatele přímo v Praze, což snižuje i případné náklady na servis. 

Do výběru letištního postřikovače se dostaly tři stroje, z nichž jeden je v současnosti na 

letišti používán, avšak je stále možné jej zakoupit. Po zhodnocení technických 

parametrů se tento stroj ukázal jako stále poměrně konkurenceschopný a celkově se 

umístil na druhém místě. Vítězem výběru se pak stal nedávno představený letištní 
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postřikovač ASP New Generation od společnosti Aebi Schmidt. Ten jednoznačně 

vyhrál vzdáleností, do které je možné aplikovat odmrazovací látky a také rychlostí, 

kterou se dokáže pohybovat při této činnosti. Body také získal za velmi rychlé složení 

postřikových ramen, kdy je systém tohoto stroje 3-4 krát rychlejší než konkurenční 

systémy. Celkové pořadí neovlivnil ani fakt, že servisní středisko sídlí až za Prahou. 

Třetím vybíraným strojem byla středněkapacitní sněhová fréza. Na letišti jsou 

k dispozici dvě, první Kahlbacher KFS 950/2600 se umisťuje na přední část vozidla 

UNIMOG U400. Druhá fréza sovětské výroby D470 se používá v případě, že první na 

množství sněhu nestačí. Nicméně na frézu D470 na podvozku ZIL již není možné 

objednat náhradní díly a je tedy otázkou času, kdy některý z potřebných dílů již nebude 

možno opravit či svépomoci vyrobit. Proto je nejvyšší čas zaobírat se výběrem frézy, 

která by plnohodnotně dokázala nahradit oba typy. Na trhu byly nalezeny pouze dvě, 

jež splňovaly požadavky na výkon a také kompaktnost. Jak byly při dvou předešlých 

výběrech přidělovány váhy jednotlivých parametrů poměrně subjektivně, tak i pokud by 

došlo ke změně důležitosti některých z těchto parametrů, vítězný stroj by s největší 

pravděpodobností opět vyhrál. Důvodem byla buď slabší konkurence nebo vysoká 

kvalita vítěze. Toto však neplatilo při výběru sněhové frézy, kde vyhrál stroj Rolba 1500 

od Zauggu. Šlo o velmi těsné vítězství, při kterém by již jakákoliv změna vážnosti 

parametru mohla pořadí změnit. To svědčí o vyrovnanosti těchto dvou konkurentů a 

není možné určit, který ze strojů je jednoznačně lepší. Konečné slovo by měla 

pravděpodobně cenová nabídka dodavatele. 

Při výběru univerzálního stroje pro údržbu bylo zjištěno, že se mimo UNIMOGu od 

společnosti Mercedes-Benz, na trhu nenachází jiný srovnatelný stroj. Na základě 

požadavků byl tedy vybrán model s šestiválcovým motorem, koncepčně stejnou 

jednotkou, jakou je osazen na letišti v současnosti užívaný UNIMOG U400. Bylo však 

nutné ověřit, zda nový stroj bude kompatibilní s příslušenstvím pro letní a zimní údržbu, 

které je již zakoupeno. Srovnání ukázalo, že vlastněné příslušenství je možno 

provozovat i s novým typem vozidla UNIMOG s modelovým označením U530. 

Během zpracovávání diplomové práce jsem několikrát navštívil zázemí Letiště Praha a 

také jsem častěji zavítal ke kolegům do vozové parku ve Kbelích. Rozdíly jsou opravdu 

markantní a v předposlední části jsem se na základě těchto poznatků pokusil 

navrhnout určitá vylepšení ať už v postupech, tak ve vybudování zázemí, které bude 

při obnově strojového parku nezbytné. 
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Závěr práce je pak věnován současným letištím se špičkovou zimní údržbou, dále pak 

výzkumům v této oblasti, kdy se do budoucna počítá s využitím geotermálního tepla a 

testům, které již nyní probíhají na vybraných letištích a v budoucnu by nám měly 

přinést automatizovaný, případně plně automatický proces zimní údržby ploch. 

Na úplný závěr bych rád zdůvodnil, proč při výběru strojů nebylo rozhodováno také na 

základě pořizovacích cen. Důvodem je fakt, že ceny jsou neveřejné a prodejce ji 

sděluje pouze případnému zájemci. Každý zájemce také může mít odlišnou cenu, což 

je zapříčiněno například odběrem více kusů, současným provozováním strojů onoho 

výrobce nebo i dobrými vztahy s prodejcem. Vycházelo se tedy z předpokladu, že 

stroje podobného určení budou mít i podobnou pořizovací cenu. Nutno však 

podotknout, že pořizovací náklady by při rozhodování měly poměrně velkou váhu. 
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