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ABSTRAKT 

 

Předmětem této diplomové práce je vytvoření návrhu využití Point in Space (PinS) postupů 

primárně pro provoz letecké záchranné služby České republiky, s ohledem na využití tohoto 

řešení v rámci návrhu sítě nízkých letových tratí primárně pro tentýž provoz. Jejími cíli jsou 

aplikování platných pravidel pro postupy PinS na vybrané heliporty nacházející se 

v neřízeném vzdušném prostoru za účelem zjištění, zda je možné uplatnit stanovená 

minima v reálném prostředí ČR a analyzování možných využití stávajících exaktních metod 

k tvorbě návrhu sítě nízkých letových tratí s ohledem na minimální dobu letu, což je 

předmětem praktické části této práce. Teoretická část práce se zaměřuje na popis stavu 

provozu letecké záchranné služby z pohledu jak současného provozu VFR, tak i nově 

zamýšleného provozu IFR. Její součástí je také analýza využití postupů PinS a návrhů 

nízkých letových tratí pro provoz letecké záchranné služby v zahraniční. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this diploma thesis is to create a proposal of Point in Space (PinS) procedures 

primarily for the operations of Helicopter Emergency Medical Services (HEMS) in the Czech 

Republic, with consideration of use of this solution within the proposal of a network of Low 

Level Routes primarily for the same traffic. Its objectives are to apply the valid regulations 

for PinS procedures to selected heliports located in uncontrolled airspace in order to find 

out whether it is possible to apply the stated minima in the real environment of the Czech 

Republic and analyse possible uses of existing exact methods to propose a network of low 

level routes with regard to the minimum flight time, which is the subject of the practical part 

of this thesis. The theoretical part of the thesis focuses on the description of the status of 

operation of the HEMS from the point of view of both the current VFR operations and the 

newly intended IFR operations. It also includes an analysis of the use of PinS procedures 

and proposals of low level routes for the HEMS operations abroad. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AČR – Armáda České republiky 

AFIS 
Aerodrome Flight Information 
Service 

Letištní letová informační služba 

AGL Above Ground Level Nad úrovní země 

AMSL Above Mean Sea Level Nad střední hladinou moře 

ATC Air Traffic Control Řízení letového provozu 

ATE Air Transport Europe s.r.o. – 

A/W Area Semi-width Polovina šířky ochranného prostoru  

CAST 
Causal Analysis based on 
System Theory 

Analýza příčin na základě 
systémové teorie 

CTR Control Zone Řízený okrsek 

DA Decision Altitude Nadmořská výška rozhodnutí 

DH Decision Height Výška rozhodnutí pro klesání 

DP Descent Point Bod klesání 

DSA Delta System Air a.s. – 

EGNOS 
European Geostationary 
Navigation Overlay Service 

Služba evropského překryvného 
segmentu globální navigace 

FAF Final Approach Fix Fix konečného přiblížení 

FAS Final Approach Segment Úsek konečného přiblížení 

GNSS 
Global Navigation Satellite 
System 

Globální navigační družicový systém 

HAS Height Above Surface Výška nad povrchem 

HELIAIR 
Helikopter Air Transport 
Gesellschaft M.b.h. 

– 

HEMS 
Helicopter Emergency Medical 
Service 

Vrtulníková letecká záchranná 
služba 

ICAO 
International Civil Aviation 
Organization 

Mezinárodní organizace pro civilní 
letectví 
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IAF Initial Approach Fix Fix počátečního přiblížení 

IAS Initial Approach Segment Úsek počátečního přiblížení 

IDF Initial Departure Fix Fix počátku odletu 

IF Intermediate Approach Fix Fix středního přiblížení 

IFR Instrument Flight Rules Pravidla pro let podle přístrojů 

IS Intermediate Approach Segment Úsek středního přiblížení 

KZOS – 
Krajské zdravotnické operační 
středisko 

LLR Low Level Routes Nízké letové tratě 

LNAV Lateral Navigation Směrová navigace 

LPV 
Localizer Performance with 
Vertical Guidance  

Výkonnost směrového majáku 
s vertikálním vedením 

LS FMV – 
Letecká správa Federálního 
ministerstva vnitra 

LS PČR – 
Letecká služba Policie České 
republiky 

LZS – Letecká záchranná služba 

MAPt Missed Approach Point Bod nezdařeného přiblížení 

MCA Minimum Crossing Altitude 
Minimální nadmořská výška 
křižování 

MCH Minimum Crossing Height Minimální výška křižování 

MCTR Military Control Zone Vojenský řízený okrsek 

MDH Minimum Descent Height Minimální výška pro klesání 

MEA Minimum En-route Altitude Minimální nadmořská výška na trati 

MOC Minimum Obstacle Clearance Minimální výška nad překážkami 

MSL Mean Sea Level Střední hladina moře 

MTMA Military Terminal Control Area Vojenská koncová řízená oblast 

MTOW Maximum Take-off Weight Maximální vzletová hmotnost 
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MZ ČR – 
Ministerstvo zdravotnictví České 
republiky 

NACA 
National Advisory Committee  
for Aeronautics 

– 

PBN Performance-based Navigation Navigace založená na výkonnosti 

QGIS 
Quantum Geographical 
Informational System 

Multiplatformní geografický 
informační systém 

RMZ Radio Mandatory Zone 
Oblast s povinným radiovým 
spojením 

RNAV Area Navigation Prostorová navigace 

RNP 
Required Navigation 
Performance 

Požadovaná navigační výkonnost 

SBAS 
Satellite-based Augmentation 
System 

Systém s družicovým rozšířením 

STAMP 
System-theoreric Accident 
Model and Process 

Systémově-teoretický model nehod  
a procesů  

STPA 
System-theoretic Process 
Analysis 

Analýza systémově-teoretických 
procesů 

TCAS 
Traffic Alert and Collision 
Avoidance System 

Provozní výstražný protisrážkový 
systém 

TCM Technical Crew Member Technický člen posádky 

TIZ Traffic Information Zone – 

TMA Terminal Control Area Koncová řízená oblast 

UAS Unmanned Aircraft System Bezpilotní systém 

UCA Unsafe Control Action Nebezpečné řízení 

ÚCL – Úřad pro civilní letectví 

VFR Visual Flight Rules Pravidla pro let za viditelnosti 

VMC Visual Meteorological Conditions 
Meteorologické podmínky pro let  

za viditelnosti 

ZZS – Zdravotnická záchranná služba 
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ÚVOD 

Provoz české letecké záchranné služby (LZS), který byl započat již za dob Československé 

republiky, a to v 70. letech 20. století, se stal díky jeho kontinuálnímu vývoji nedílnou 

součástí integrovaného záchranného systému. Ročně se v České republice vyskytne nad 

5000 událostí, u kterých je potřebné využívat přítomnost složek LZS. I přes to, že je tento 

provoz na celosvětové úrovni označen za nadprůměrně kvalitní, je v něm možné shledat 

určité mezery, které jej mohou do jisté míry limitovat. Kromě absence nočního provozu 

zapříčiněné nedostatečným vybavením některých ze základen, snížené časové dostupnosti 

oblastí nacházejících se v pohraničních územích či odlišného financování státních 

a soukromých provozovatelů, je to právě závislost provozu na vhodných meteorologických 

podmínkách. Při jejich výrazném zhoršení může dojít, vzhledem k současné činnosti LZS 

pouze dle pravidel letu za viditelnosti, k nenaplnění primárního poslání této služby, kdy je 

její příčinou nutné uzemnění vrtulníků. I přes to, že, dle slov zaměstnanců LZS ČR, počet 

uskutečněných letů značně převyšuje počet zásahů odmítnutých, je potřebné, z důvodu 

potenciálních nevyčíslitelných ztrát na životech pacientů, vzniklou situaci řešit.  

 

Tato nepříznivá komplikace provozu je aktuálním tématem také na poli zahraničních složek 

LZS. Již v dnešní době existuje řada mezinárodních projektů, jež využívají nových 

provozních postupů založených na globálních navigačních systémech, a to k iniciovanému 

zvýšení dostupnosti LZS za pomoci provozu dle pravidel letu podle přístrojů. Jedná se 

o zamýšlenou implementaci nových postupů na bod v prostoru (PinS) navržených primárně 

pro lety vrtulníků, které by měly zajistit jejich provozuschopnost i v případě kritických 

meteorologických podmínek. PinS postupy jsou zároveň doplněny konceptem nízkých 

letových tratí, které zabezpečují propojení navržených postupů PinS a slouží primárně 

k provozu vrtulníků pro lety za podmínek IFR v nízkých nadmořských výškách.  

 

Cílem praktické části této práce je vytvořit návrh využití PinS a konceptu LLR na zvolené 

heliporty/místa přistání pro vrtulníky LZS na území České republiky, které se nachází 

v neřízeném vzdušném prostoru.  

 

Pro sestavení uceleného přehledu o této problematice, jsou úvodní kapitoly práce věnovány 

popisu současného stavu LZS ČR, jehož poslední provozní změny byly evidovány na 

počátku roku 2021. Jedná se o charakteristiku jak organizační stránky, tak i stránky 

provozní, v rámci které jsou kromě kritérií nasazení LZS zmíněny i faktory limitující její 

současný provoz. Následující kapitola se zabývá detailním popisem provozních postupů 

uplatňovaných jak v době nynější, tak i v případě budoucího rozvoje, ve kterém je 
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zamýšlené uplatňovat postupy dle podmínek letů podle přístrojů. Obsah kapitol 

zabývajících se popisem principů postupů PinS a LLR je doplněn o informace získané na 

základě provedené analýzy týkající se reálného využití této koncepce v současném 

provozu LZS. Zároveň je obsaženo také bezpečnostní hodnocení letů vrtulníků 

v neřízeném vzdušném prostoru, ze kterého vyplývají dodatečné informace týkající se 

provozních bariér.  

 

V textech této práce je používán pojem „LZS – Letecká záchranná služba“, který však 

v současné době není v české legislativě ukotven. Zákon 374/2011 Sb. O zdravotnické 

záchranné službě pracuje s označením: Letecká výjezdová skupina (LVS). Důvodem volby 

pojmu LZS v této práci je jeho výskyt jak v relevantních leteckých předpisech, tak i v běžné 

praxi.   
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1 LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY 

Letecká záchranná služba LZS ČR je v dnešní době již neodmyslitelnou součástí  

tzv. přednemocniční neodkladné péče pacientů, a to v celostátním měřítku. Denně posádky 

zasahují u několika pacientů, jejichž zdravotní stav může bezprostředně ohrozit jejich 

životy. Primárním posláním LZS je neodkladné dopravení zdravotnického personálu na 

místo zásahu, kde dochází k poskytnutí první pomoci zraněné osobě a k jejímu 

následnému rychlému transportu na specializované pracoviště. Cílem této kapitoly je 

utvoření vhledu do struktury a provozu LZS na území České republiky. Jejím obsahem je 

popis jak historického vývoje, tak i současného stavu LZS ČR, který byl od ledna roku 2021 

pozměněn. Dále je v ní zahrnuta provozní organizační struktura letecké záchranné služby 

spolu s jejími provozními aspekty.  

 

1.1 HISTORIE LZS ČR 

Vůbec první přeprava pacienta vrtulníkem do nemocnice se na území tehdejšího 

československého státu uskutečnila v srpnu roku 1956. Jednalo se o přepravu raněného 

z Terezína do Ústřední vojenské nemocnice v Praze ve Střešovicích [1]. V průběhu dalších 

let docházelo spíše k ojedinělým zásahům podobného typu. Jednalo se např. o přepravu 

zraněných horníků z ostravské šachty, o záchranu pilota po katapultáži či o přepravu 

horolezkyně na území nynějšího Slovenska. Až v 80. letech 19. století se ale oficiálně 

začaly organizační složky státu více zajímat o informace spjaté s činností LZS za hranicemi 

československého státu, což mělo dopomoci k realizaci úvahy o zavedení LZS 

v Československu. Tato myšlenka měla mimo uskutečněný 1. let s lékařem na palubě 

v roce 1984 také za následek účast členů československé delegace na v pořadí již druhém 

mezinárodním kongresu AIRMED 85 konaném v Curychu v roce 1985. Účast na této akci 

lze považovat v rámci historie LZS za krok vpřed, jelikož především ta zapříčinila následné 

formování seskupení odborníků z oblasti zdravotnictví a letectví, které vykonávalo činnost 

spjatou s přípravou materiálu, koordinací a implementací LZS na území Československa. 

Důsledkem aktivního působení této skupiny bylo v dubnu 1987 zahájení 1. zkušebního 

provozu střediska LZS zabezpečovaného vrtulníkem Mi-2, a to pod označením Kryštof 011. 

„Pražský Ústav národního zdraví vyčlenil lékařský personál, Letecká správa Federálního 

ministerstva vnitra (LS FMV) poskytla volné vrtulníky a zajistila jejich přestavbu pro 

                                                
1 To, že byly a stále jsou stanice LZS nejen v ČR označeny volacím znakem Kryštof, má svůj opodstatněný důvod. 

Je to odvozeno z historie, kdy byl sv. Kryštof označován za patrona motoristů, všech cestujících, letců, námořníků, 

obchodníků apod. Byl zároveň patronem proti náhlé smrti, nákazám či bolestem. Z tohoto důvodu je zřejmé, že spojení 

jména Kryštof s LZS nebylo a není náhodné. Číslo za volacím znakem značí pořadí, kdy bylo dané středisko zařazeno 

do reálného provozu. [2] 
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zdravotnické účely a Československá státní pojišťovna se spolupodílela na finančním krytí 

celého projektu.“ [1] Ještě téhož roku byly odstartovány další zkušební provozy LZS. 

Jednalo se o: Kryštof 02 (Bánská Bystrica) a Kryštof 03 (Poprad). V následujícím období 

se k této trojici postupně přidávala další střediska LZS. V průběhu let se měnili jak jejich 

provozovatelé, tak i stroje, kterými byla činnost středisek zajišťována. Po 5 letech působení 

LZS v Československu byla v roce 1992 založena Asociace leteckých záchranných služeb 

ČSFR (Česká a Slovenská Federativní Republika), kde bylo možné si vzájemně předat 

informace získané na základě reálného provozu. Ve stejném roce, v roce 1992, kdy byl 

zahájen provoz v pořadí již posledního střediska LZS – Kryštof 18, byla zároveň založena 

Nadace LZS. Vzhledem k tomu, že byl původní zamýšlený počet středisek stanoven na 12, 

byla tato idea značně převýšena. Po tomto roce, kdy došlo k rozdělení Československa na 

2 samostatné státy – Českou a Slovenskou republiku, bylo nutné rozdělit i již vzniklou 

infrastrukturu LZS. 11 stanic patřilo od této doby České republice a provoz zbylých 7 stanic 

zaštiťovala Slovenská republika. Bylo také potřeba vyřešit legislativní rámec činnosti 

a samotné provozovatele středisek, kteří se v průběhu dalších let v rámci LZS ČR měnili. 

Docházelo k řadě výběrových řízení právě z důvodu změny provozovatelů středisek LZS 

ČR. Jedna z jedenácti základen byla ke konci 20. století zrušena, a to z důvodu převážně 

ekonomického, ale i toho, že provozovatel, tedy Armáda ČR, ukončila činnost na tamním 

letišti. Jednalo se o středisko LZS v Havlíčkově Brodě (Kryštof 17). Dalším milníkem byl 

leden roku 1998, kdy došlo k zavedení prvního nepřetržitého provozu LZS Praha 

(Kryštof 01). Jelikož byl tento typ provozu zaveden pouze na jediném středisku LZS ČR, 

zajišťoval se pro celé území státu právě odtud. Jednalo se však převážně o noční lety, které 

sloužily z majoritní části k transportu pacientů na území Čech. Postupem času se tento typ 

provozu implementoval mezi více středisek LZS ČR. V této době stále platilo to, že 

docházelo k častým změnám jak provozovatelů, tak i techniky, která byla na jednotlivých 

stanovištích dostupná. [1, 3] 

 

V roce 2017 došlo k posledním větším změnám z hlediska provozovatelů a techniky, jelikož 

byla odsouhlasena veřejná zakázka na poskytování letecké záchranné služby, a to 

Ministerstvem zdravotnictví (MZ ČR). Po vyřešení této zakázky bylo zřejmé, že se provoz 

z hlediska častější změny provozovatelů na jednotlivých stanicích LZS ČR minimálně na 

4 roky stabilizuje. Letecké zdravotnické služby zajišťovalo na 10 stanicích 5 provozovatelů:  

 Letecká služba Policie ČR (LS PČR): Praha (Kryštof 01), Brno (Kryštof 04); 

 Armáda ČR (AČR): Bechyně (Kryštof 13), Plzeň (Kryštof 07); 

 Delta System Air a.s. (DSA): Hradec Králové (Kryštof 06), Ústí nad  

 Labem (Kryštof 15), Liberec (Kryštof 18); 
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 Helikopter Air Transport (HeliAir): Ostrava (Kryštof 05), Jihlava (Kryštof 12); 

 Air Transport Europe s.r.o. (ATE): Olomouc (Kryštof 09). 

 

Pro zajištění neustálého provozu, tedy provozu ve dne i v noci, tzv. 24/7, bylo k dispozici 

5 z 10 základen [3]. 

 

Z důvodu postupně končících smluv provozovatelů uvedených viz výše, byla v roce 2020 

vypsána veřejná nabídková soutěž (tzv. tendr), ale v tomto roce již na budoucích 8 let 

provozu, a to za účelem zajištění rozvoje a zkvalitnění systému LZS na území ČR. Téměř 

s ročním předstihem, tedy začátkem ledna roku 2020, byl proveden výběr soutěžících 

provozovatelů samotnou komisí Ministerstva zdravotnictví. Tento časový náskok byl nově 

zvolenými provozovateli uvítán, jelikož tak měli možnost se na provoz předem připravit 

a zajistit, že budou jejich služby poskytovány s maximální spolehlivostí a včas [4]. 

 

1.2 SOUČASNÝ STAV LZS ČR (OD 01/2021) 

Pro zásahy letecké zdravotnické služby byl, je a bude nejvýznamnějším faktorem čas, který 

hraje při rozhodování, zda ke zraněnému člověku povolají zdravotnická operační střediska 

pozemní složky záchranné služby či LZS, významnou roli. Minimálně v těžko dostupných 

místech v terénu, povolání vrtulníků do záchranné akce významně minimalizuje dobu 

poskytnutí prvotní zdravotnické péče přímo na místě nehody. Lety LZS lze rozdělit do 

3 skupin na: [5] 

 

1. Lety primární/lety HEMS (HEMS – Helicopter Emergency Medical Service) 

 Jedná se o tzv. zásahy do terénu, kdy je středisko LZS povoláno 

zdravotnickým operačním střediskem ihned, na základě příjmu tísňového 

volání nebo na žádost pozemní posádky zdravotnické záchranné služby (po 

ošetření pacienta v terénu). Do této kategorie spadají také lety sloužící 

k převozu zdravotníků, zdravotnického personálu, zdravotnické techniky 

nebo lety z důvodu mimořádné události jako je např. zemětřesení, povodně.  

 

2. Lety neodkladné sekundární/lety HEMS 

 Za tyto lety jsou označovány neodkladné transporty pacienta ze 

zdravotnického zařízení do specializovaného zdravotnického zařízení 

s možností vyšší kvality poskytnutí zdravotnické péče. Případně se může 

jednat i o urgentní transporty materiálů či odborníků. Žadatelem je v případě 

takových letů samotné zdravotnické zařízení.  
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3. Lety sekundární/ambulantní 

 Podobně jako v případě neodkladných sekundárních letů je i u tohoto typu 

letu pacient transportován ze zdravotnického zařízení do specializovaného 

zdravotnického zařízení s možností vyšší kvality poskytnutí zdravotnické 

péče akorát s tím rozdílem, že se zde nejedná o urgentní transport, ale 

o transport předem naplánovaný. Tyto typy letů jsou zajišťovány i v případě 

opačném, tedy při transportu pacientů ze specializovaného zdravotnického 

zařízení do zařízení sloužící k doléčení pacientů.  

Majoritní zastoupení mají v celkovém počtu zásahů LZS v rámci území ČR lety primární, 

tedy lety zajišťující okamžitý zásah posádky do terénu, což potvrzují informace uvedené 

v Tabulce 1. Jedná se převážně o ty z nich, které jsou indikovány ihned po ohlášení 

na tísňovou linku 155 (v roce 2020 bylo těchto letů zaznamenáno 3579, což je z celkového 

počtu všech primárních letů 89 % zásahů). Zároveň by ale v tomto případě neměly být 

opomíjeny ani lety sekundární, kterých bylo v roce 2020 uskutečněno 606. [6, 7]  

 

Tabulka 1: Procentuální podíl primárních a sekundárních letů v letech 2016-2020, 

(zdroj: autor na základě [7]) 

 

 

Celkový počet letů na všech 10 základnách LZS ČR v letech 2016-2020 je znázorněn 

na Obrázku 1. V roce 2020 byl největší počet uskutečněných primárních letů (celkem 

586 letů) proveden ze základny LZS Brno (Kryštof 04), stejně tak tomu bylo i v roce 

předešlém. Největší počet uskutečněných sekundárních letů (celkem 124 letů) byl v tomto 

roce zaznamenán na základně LZS Jihlava (Kryštof 12).  
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Obrázek 1: Znázornění počtu letů jednotlivých středisek LZS ČR v období 2016-2020, 
(zdroj: autor na základě [7]) 

 

1.2.1 Organizační struktura LZS ČR od 01/2021 

Česká republika je jedním z těch evropských států, ve kterých je zajištěno téměř celoplošné 

pokrytí území službami LZS. Celkem se v ČR nachází 10 středisek, jejichž provoz je 

zajišťován jak státními, tak i soukromými subjekty [3]. 

 

Stávajícímu provozu předcházelo na přelomu roku 2019/2020 vypsané výběrové řízení, 

a to na dobu 8 let. Ministerstvem zdravotnictví byla vytvořena zadávací dokumentace 

o veřejných zakázkách, a to k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Provozování 

vrtulníku pro leteckou záchrannou službu“. Zajímavostí je, že zakázka nebrala v potaz 

jakékoliv přemisťování středisek poskytování služby LZS za účelem jejich vhodnějšího 

rozmístění z důvodu rozšíření pokrytí jmenované služby na území ČR např. v některých 

pohraničních částech státu, naopak byla formulována ve smyslu tehdy stávajících základen 

LZS ČR. Jedinou výjimkou, kdy bylo tímto dokumentem povoleno měnit umístění základny 

LZS, bylo zrušení střediska Bechyně, které se přesunulo na místo letiště Planá u Českých 

Budějovic. Zakázka v odstavci 3.2.2 také jednoznačně vymezila typ provozu na jednotlivých 

výjezdových základnách. Pohotovost vykonávaná od východu do západu Slunce v režimu 

VFR den s maximální délkou směny pohotovosti stanovenou na 13 hodin byla přiřazena 

k následujícím zdravotnickým záchranným službám (ZZS): ZZS Kraje Vysočina, ZZS 

Libereckého kraje, ZZS Olomouckého kraje a ZZS Ústeckého kraje. Naopak do skupiny 

s tzv. nepřetržitým 24 hodinovým provozem (provoz v režimu VFR den a VFR noc) patřily 
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následující základny: ZZS Jihočeského kraje, ZZS Jihomoravského kraje, ZZS 

Královehradeckého kraje a ZZS Moravskoslezského kraje. Další informace, které tato 

dokumentace vymezovala, se týkaly např. minimální vzletové hmotnosti vrtulníků, použití 

systému nočního vidění, počtu česky hovořících pilotů a dalšího [8]. Finální výběr hodnotící 

komise MZ ČR vzešel v platnost po 15 denní odvolací lhůtě, tedy dne 24. 1. 2020 [8].  

 

Od ledna roku 2021 vstoupila v České republice v platnost nová stanovená organizační 

struktura, v rámci které figurují 4 provozovatelé LZS ČR, kterými jsou: 2 státní 

provozovatelé – AČR a LS PČR, u kterých došlo s počátkem roku k redukování jejich 

výkonu činnosti na jednu základnu, a 2 soukromé subjekty, tedy společnost DSA, která 

počet provozovaných středisek LZS od ledna roku 2020 rozšířila a společnost ATE, která 

mimo stanoviště Olomouc provozuje s počátkem platnosti nově odsouhlaseného provozu 

také středisko LZS v Ostravě. Kromě nově definovaného výše zmiňovaného provozu 

tzv. od východu do západu Slunce byl na základně LZS v Hradci Králové nově zaveden 

nepřetržitý 24 hodinový provoz. Názorné rozmístění stanovišť LZS na mapě ČR je 

znázorněn na Obrázku 2.   

 
 
 Delta System Air a.s. (DSA)  Letecká služba Policie ČR (LS PČR) 
 
 Air Transport Europe s.r.o. (ATE)  Armáda ČR (AČR) 
 

Obrázek 2: Znázornění umístění základen LZS ČR spolu s jejich akčními rádii [9] 
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Na Obrázku 2 je také znázorněn akční rádius, tedy kružnicí o poloměru 70 km vyznačená 

plocha, která znázorňuje obslužnost území daným střediskem LZS, a to do 20 minut. Na 

první pohled je patrné to, že je pokrytí leteckými zdravotnickými službami v rámci ČR téměř 

celoplošné. Z obrázku je patrné, že se na mnoha místech akční rádius středisek LZS 

překrývá nebo dokonce zasahuje na území sousedního státu. Překrytí služeb LZS ČR je 

minimálně účelné v takových místech, kde je poptávka vyšší, a to z důvodu umocněné 

efektivity obslužnosti. Je možné ale zaznamenat několik částí území, které nejsou pokryty 

zmiňovaným akčním rádiem vůbec, z čehož vyplývá, že není možné splnit limit doletového 

času (20 minut). Z tohoto úhlu pohledu by bylo jistě vhodné se do budoucna zamyslet nad 

přijatelnějším rozmístěním nebo vybudováním nových středisek LZS v ČR tak, aby bylo 

možné tyto definované oblasti bez garantování doletového času do 20 minut na území ČR 

minimalizovat. [9, 10] 

 

1.2.2 Typy vrtulníků LZS ČR 

Provoz vrtulníků LZS je od ledna 2021 regulován zadávací dokumentací vydanou MZ ČR 

při vyhlášení veřejného výběrového řízení, ve které byly aktualizovány technické podmínky 

a parametry, které musí vrtulníky splňovat. Kromě schopnosti provozu vrtulníku v 1. třídě 

a plné certifikace v kategorii A, došlo k omezení maximální vzletové hmotnosti vrtulníků 

na hodnotu 3 175 kg [8]. 

 

V současnosti jsou v rámci LZS ČR využívány pouze 2 typy vrtulníků. Prvním z nich je 

PZL W3A Sokol, který slouží k zásahům uskutečněným Armádou ČR. Druhým typem, který 

se v rámci středisek LZS vyskytuje častěji, je EUROCOPTER EC 135, resp. jeho 

modifikace, kterou je v případě LZS ČR konkrétní verze EUROCOPTER 135 T2+ [3]. 

Technické porovnání obou těchto nejvyužívanějších strojů je uvedeno v Tabulce 2.  

Složení záchranného týmu LZS se u provozovatelů může různit. Posádka státních 

provozovatelů je většinou čtyřčlenná, skládající se ze 2 pilotů, lékaře a záchranáře. Lety 

AČR může případně doplnit 5. člen posádky, kterým je palubní technik. Ve vrtulníku 

soukromých provozovatelů se převážně nachází tříčlenné posádky: pilot, lékař a technický 

člen posádky (TCM – Technical Crew Member), což je zdravotnický záchranář, který 

absolvoval školení, jež mu umožní pomáhat pilotovi s určitými činnostmi, jako je 

např. radiokomunikace, nikoliv však samotné pilotování vrtulníku. Vedoucím LZS je lékař, 

jehož rozhodnutí je ale vázáno na rozhodnutí pilota, který zajišťuje bezpečný provoz 

vrtulníku, rozhoduje mimo jiné také o tom, zda je meteorologická situace převládající na 

místě přistání dostatečná na to, aby bylo možné provést bezpečné přistání. Pokud by pilot 

s těmito podmínkami nesouhlasil, bylo by nutné řešit transport pacienta buďto do jiného 
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traumacentra nebo zvolit transport pacienta pozemními složkami integrovaného 

záchranného systému. [3]   

 

Tabulka 2: Technické porovnání EUROCOPTER EC 135 T2+ a PZL W3A SOKOL, 

(zdroj: autor na základě [11,12,13,14]) 

 

 * s maximální zásobou paliva 

 **  lze instalovat přídavné nádrže o celkovém objemu 1 100 l 

 

1.2.3 Centra vysoce specializované péče 

Důležitým prvkem, který je součástí infrastruktury LZS jsou centra vysoce specializované 

péče neboli traumacentra, do kterých se soustředí také ošetřování závažných 

poranění/těžkých úrazů. „Traumacentra jsou ve smyslu § 112 zákona č. 372/2011., 

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, 

Centrem vysoce specializované traumatologické péče, které zajišťuje komplexní 

diagnostickou a léčebnou péči o Triáž2 pozitivní pacienty a pacienty s těžkými úrazy“ [15]. 

Traumacentra je možné rozdělit do několika kategorií na základě toho, pro jaké pacienty 

jsou určena. Jak uvádí Věstník MZ ČR vydaný 8. ledna 2021, je možné je klasifikovat 

následovně: traumacentra pro dospělé (12), traumacentra pro děti (8) a popáleninová 

centra (3) [17]. Čísla v závorkách uvádějí počet jednotlivých traumacenter umístěných 

v ČR, který je stanoven z důvodu zajištění jejich kvality a dostupnosti ošetření. 

                                                
2 Triáží je myšleno třídění pacientů vstupujících do zdravotnického zařízení na základě závažnosti jejich stavu, a to 

i včetně pacientů přepravených zdravotnickou záchrannou službou [16]. 
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Jednotlivá střediska LZS ČR jsou na tato specializovaná centra navázána. V rámci zásahu 

LZS bývá úrazový pacient s potenciálně smrtelným úrazem směřován přímo do těchto 

center, kde je mu poskytnutá následná okamžitá péče tak, aby nemohlo dojít 

k jeho přímému ohrožení zdraví a života. V rámci spoluprací LZS ČR s traumacentry je 

v případech výše definovaných podmínek zajištěn okamžitý transport zraněného, což spěje 

k zefektivnění procesu převozu převážně při snaze minimalizovat jeho čas. V rámci 

zabezpečení dostupnosti a poskytování zdravotnické péče na vysoké úrovni, bylo zapotřebí 

stanovit podmínky pro spolupráci provozovatelů LZS ČR s poskytovateli ZZS. Tento 

metodický pokyn byl vydán Ministerstvem zdravotnictví v roce 2019 a je nutné, aby jej 

všichni provozovatelé LZS ČR dodržovali. Jsou v něm zahrnuty pokyny o: chování během 

přistání a vzletu vrtulníku minimálně 30 m od tohoto místa, umístění svislého značení 

na provozních plochách heliportů, pravidlech pro spolupráci výjezdové skupiny ZZS 

a příletu vrtulníku LZS a další užitečné informace [18]. 

 

1.2.4 Financování LZS ČR 

Provoz LZS ČR je při porovnání s pozemními složkami ekonomicky náročnější. Z důvodu 

toho, že jsou v organizační struktuře zastoupeni jak provozovatelé státní, tak i soukromí, 

liší se dle tohoto rozdělení i samotné financování. 

 

Prvním subjektem, který spadá do struktury v rámci financování LZS, jsou zdravotní 

pojišťovny, které hradí provádění samotných zdravotnických výkonů (kapitál na nákup léků, 

zdravotnických pomůcek aj.). Dále do systému financování spadá Ministerstvo zdravotnictví 

(MZ ČR), které poskytuje provozovatelům LZS ČR kapitál ze státního rozpočtu na provoz 

prostředku, kterým se v tomto případě rozumí vrtulník. Zde dochází k rozdílům financování 

na základě toho, zda se jedná o soukromého či státního provozovatele LZS. Provoz 

soukromých subjektů, pod který spadá i údržba vrtulníků, je hrazen MZ ČR na základě 

podepsaného dlouhodobého smluvního vztahu. Tyto společnosti provozováním služeb LZS 

generují zisk. Činnost LZS státních provozovatelů je hrazena financemi ze státního 

rozpočtu Ministerstva vnitra společně s Ministerstvem obrany. Financování a zajištění 

personálu na jednotlivých střediskách LZS obstarává zdravotnická záchranná služba 

jednotlivých krajů.  

 

Právě výše zmíněné rozdělené financování provozu LZS soukromých a státních subjektů 

vyvolává u některých jedinců nesympatie vzhledem k hospodaření se státními finančními 

prostředky. Jedním z témat je jistě to, zda by mělo být poskytování těchto služeb 

vykonáváno jako zisková činnost, jelikož je velmi obtížné doložit kontrolu vynaložených 
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prostředků Ministerstva zdravotnictví. Objektivně však není možné toto téma posoudit 

z více důvodů. Jedním z nich je fakt, že státní provozovatelé na rozdíl od těch soukromých 

provozují i další úkony, které jsou ve prospěch státu. [3, 4, 19] 

 

1.2.5 Provozní aspekty LZS ČR 

Na území České Republiky se dle informací z VFR příručky České republiky nachází 

53 heliportů, které mohou být použity pouze pro potřeby LZS [20]. Většina z těchto ploch 

se nachází přímo v areálu nebo poblíž nemocničních zařízení. Z hlediska vzdušného 

prostoru je majoritní část umístěna ve vzdušném prostoru třídy G, který sahá od země do 

výšky 1000 ft nad zemí (AGL – Above Ground Level). Některé heliporty jsou umístěny 

v řízeném okrsku (CTR – Control Zone) letišť a spadají tak do vzdušného prostoru třídy D, 

který se ve vzdušném prostoru České republiky nachází „(…) ve všech CTR/MCTR 

a TMA/MTMA, s výjimkou TMA Praha, která spadá do vzdušného prostoru třídy C“ [21] 

(MCTR – Military Control Zone, Vojenský řízený okrsek; TMA – Terminal Area, Koncová 

řízená oblast; MTMA – Military Terminal Control Area, Vojenská koncová řízená oblast). 

Provoz letů LZS v ČR probíhá pouze dle pravidel letu za viditelnosti (VFR – Visual Flight 

Rules).  

 

Kritéria nasazení LZS 

Jak uvádí Letecká záchranná služba Hradec Králové, start vrtulníku je možné zrealizovat 

již do 3 minut od přijetí výzvy, a i ta nejvzdálenější místa vymezena pomocí akčního rádia 

jsou v tomto konkrétním případě obsloužena do 20 minut od aktivace LZS zdravotnickým 

operačním střediskem daného kraje [6]. Tyto uvedené časy by se v rámci systému všech 

středisek LZS měly téměř shodovat. O nasazení složek LZS rozhodují krajská zdravotnická 

operační střediska (KZOS), a to na základě několika předem definovaných kritérií, kterými 

jsou: 

 náhle vzniklé zhoršení zdravotního stavu s bezprostředním rizikem selhání 

nebo selháním vitálních funkcí (např. náhlá zástava oběhu, asfyxie, 

aspirace) při reálném předpokladu rychlejšího poskytnutí život zachraňující 

léčby oproti zásahu nejbližší pozemní výjezdové skupiny ZZS; 

 vznik poranění, u kterého je předpokládané anebo indikované primární 

směřování pacienta do traumacentra nebo jiného specializovaného centra 

(např. popáleninové centrum, replantační centrum) z místa vzniku úrazu 

a kde nasazení LZS zároveň významně zkrátí dostupnost takové péče; 
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 náhle vzniklé zhoršení zdravotního stavu ohrožující vitální funkce při aktuální 

nedostupnosti pozemních posádek z důvodu jejich vytížení jinými zásahy; 

 náhle vzniklé onemocnění nebo úraz ve specifických lokalitách 

(např. obtížně přístupný nebo horský terén, místo zásahu vyžadující využití 

speciálních záchranných technik, dálnice nebo rychlostní komunikace), 

pokud nasazení vrtulníku významně zkrátí dobu do poskytnutí ZZS anebo 

může zabránit překročení dojezdové doby ZZS nad 20 minut; 

 mezinemocniční převoz pacienta ohroženého transportním traumatem za 

předpokladu, že nedojde k prodloužení celkového transportního času nebo 

pokud by transport pozemní cestou z důvodu jeho délky, nešetrnosti nebo 

jiných důvodů, mohl s velkou pravděpodobností způsobit závažné zhoršení 

zdravotního stavu; 

 rekognoskační let v případě potřeby upřesnit lokalizaci místa zásahu 

(např. ve volném terénu, na vodních plochách nebo v horských oblastech) 

anebo rozsah události; 

  (…).“ [5] 

V každém kraji je umístěno jedno KZOS, které má ale přístup k informacím o všech 

střediskách LZS ČR. Jedná se o tzv. nadregionální systém, kdy KZOS využívá kteroukoliv 

z těchto základen tak, aby bylo provedení zásahu nejracionálnější, tedy aby proběhlo bez 

zbytečné časové prodlevy a efektivně (např. při nutnosti využití speciálního vybavení).  

 

Faktory limitující současný provoz LZS ČR 

V rámci kapitoly 2.2.1 byl zmíněn jeden z mnoha faktorů, který může v průběhu provozu 

limitovat kvalitu a efektivitu práce LZS ČR. Jedná se o rozmístění středisek provozovatelů 

v rámci území ČR. Doposud není touto službou možné pokrýt některá pohraniční území 

tak, aby bylo garantováno jejich obsloužení do 20 minut od aktivace zásahu. Dalším 

omezením se od roku 2021 stala maximální povolená vzletová hmotnost vrtulníků. Toto 

limitování by mohlo mít značné dopady na další možný rozvoj provozu LZS v ČR. Pokud 

by se v budoucnu zamýšlelo pořízení nových vrtulníků, byl by výběr stojů do velké míry 

právě touto vlastností limitován. Zvýšení bezpečnosti letu umocňuje také dodatečné 

vybavení vrtulníku (např. novými palubními přístroji nebo protinámrazovým systémem), což 

s sebou přináší zvýšení hmotnosti vrtulníku stejně tak, jako by tomu bylo u strojů, které by 

jejich vyšší výkonností umožnily mít na palubě větší zásobu paliva a zvýšily by tak doletovou 

vzdálenost. Za všudypřítomný faktor ovlivňující nejen provoz LZS je možné označit 

meteorologické podmínky, při jejichž zhoršení může dojít, vzhledem k nynějšímu provozu 

LZS ČR pouze dle pravidel letu za viditelnosti, k uzemnění vrtulníku, což by mohlo v krajním 
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případě vést k omezenému poskytnutí pomoci pacientovi nacházejícímu se ve 

stavu ohrožení života. Velký vliv má na provoz vrtulníků LZS ČR v tomto případě základna 

oblačnosti, dohlednost, ale i možný vznik námrazy, která může nebezpečně zvýšit 

hmotnost samotného vrtulníku nebo změnit jeho aerodynamické profily. V současné době 

je v případě provozu LZS ČR jediným vrtulníkem, který je vybaven anti-ice/de-ice 

systémem, PZL W3A Sokol. Vrtulníky EC 135 T2+, které jsou pro provoz používány na 

90 % základnách LZS ČR, nejsou uzpůsobeny pro lety ve známé námraze. Tyto vrtulníky 

mají v některých případech vyhřívané pouze pitotovy trubice, nedisponují však všemi prvky 

tohoto systému, kterými jsou např. vyhřívání skel kabiny, listů nosného rotoru apod. 

 

Mezi další faktory, které mohou do jisté míry ovlivnit současný provoz LZS ČR, se řadí: 

pouze dvoučlenný tým zdravotníků, což může v určitých případech prodloužit poskytnutí 

první pomoci přímo na místě nehody; stísněný pracovní prostor v prostoru kabiny vrtulníku 

nebo hluk a vibrace za letu.  
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2 PROVOZ VRTULNÍKŮ LZS ČR 

V současné době je provoz vrtulníků LZS ČR realizován pouze za podmínek VFR, a to 

majoritně ve vzdušném prostoru třídy G. Lety vrtulníkové letecké záchranné služby musí 

být prováděny na základě provozních požadavků pro vrtulníkovou leteckou zdravotnickou 

záchrannou službu, a to i včetně provozních minim [22]. Tato minima jsou zmíněna 

částečně v Doplňku O leteckého předpisu L 2, a také v obsahu Nařízení Komise (EU) 

č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, konkrétně se jimi zabývá Hlava J: Provoz vrtulníkové 

letecké záchranné služby. Požadavky týkající se letového provozu vrtulníků jsou také 

obsahem III. Části leteckého předpisu L 6. Ten kromě informací týkajících se letu za 

viditelnosti stanovuje také podmínky pro lety podle přístrojů. 

 

První část této kapitoly obsahuje souhrnné informace týkající se předepsaných pravidel 

VFR postupů, dle kterých se řídí nynější provoz LZS ČR. Druhá její část se zaměřuje jak 

na postupy Point in Space (PinS), které v rámci provozu LZS umožňují provést lety IFR, tak 

i na nízké letové tratě, které začínají být u zahraničních LZS uváděny do reálného provozu. 

V rámci těchto dvou témat jsou součástí této kapitoly informace týkající se základních 

principů PinS a nízkých letových tratí, uplatnění provozu dle pravidel IFR v zahraničí 

a zhodnocení nynější situace provozu LZS ČR jak vzhledem k PinS postupům, tak 

i z hlediska nízkých letových tratí.  

 

2.1 SOUČASNÉ POSTUPY 

Jelikož jsou aktuálně lety LZS ČR uskutečňovány za podmínek VFR, musí vrtulníky této 

služby splňovat patřičná pravidla, která se v případě provozu ve dne a v noci liší. Doplněk 

O leteckého předpisu L 2 – Pravidla létání, definuje minimální výšky při letech vrtulníků LZS 

na základě jejich polohy na dané trati. V případě, že se vrtulník LZS nachází na trati ve dne, 

musí být jeho minimální výška 50 m AGL. Pokud by se jednalo o stejné umístění vrtulníku 

akorát za letu v noci, musí být dodrženo, že bude jeho minimální výška 150 m v horizontální 

vzdálenosti 600 m od překážek. Pokud se vrtulník nachází v místě zásahu, musí být jeho 

minimální výška 10 m nad zemí nebo překážkou ve dne a 50 m v noci, a to za předpokladu 

dodatečného osvětlení [22].  

 

Požadavky na provoz LZS jsou také definovány v Nařízení Komise (EU) č. 965/2012. 

Ta stanovuje mimo jiné i provozní meteorologická minima pro lety ve dne i v noci. Tyto 

hodnoty se odvíjí od výkonnostní třídy, do které daný vrtulník spadá. Třídy vrtulníků jsou ve 

III. Části leteckého předpisu L 6 – Provoz letadel rozděleny do 3 kategorií, a to na základě 
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vyžadovaných požadavků v případě takovém, kdy by došlo k selhání kritického motoru. 

Definice podmínek provoz jednotlivých kategorií vrtulníků, na základě třídy výkonnosti, jsou 

následující: 

 Provoz 1. třídy výkonnosti 

„Provoz o výkonnosti umožňující vrtulníku v případě selhání kritického motoru 

bezpečně pokračovat v letu na vhodnou přistávací plochu, pokud nedojde k selhání 

před dosažením bodu rozhodnutí o vzletu nebo po přeletu bodu rozhodnutí 

o přistání; v takových případech by měl být vrtulník schopen přistát v prostoru 

přerušeného vzletu nebo přistání.“ [23] 

 

 Provoz 2. třídy výkonnosti 

„Provoz o výkonnosti umožňující vrtulník v případě selhání kritického motoru 

bezpečně pokračovat v letu na vhodnou přistávací plochu, kromě toho když dojde 

k selhání na začátku vzletového manévru nebo na konci přistávacího manévru; 

v takových případech může být vyžadováno vynucené přistání.“ [23] 

 

 Provoz 3. třídy výkonnosti 

„Provoz o výkonnosti vyžadující v případě selhání kritického motoru kdykoliv během 

letu vynucené přistání.“ [23] 

 

Pro vrtulníky LZS spadající do 1. a 2. třídy výkonnosti platí provozní minima definovaná 

v Tabulce 3. Pokud by v průběhu letu vrtulníku dle pravidel VFR došlo k tomu, že by se 

lokální meteorologické podmínky zhoršily natolik, že by nesplňovaly ani takto definovaná 

minima, musel by se let přerušit nebo by se posádka musela vrátit zpět na základnu, ze 

které vzlétala. V případě, že by měla letová posádka kvalifikaci pro let podle přístrojů 

a vrtulník by disponoval předepsaným vybavením pro let podle přístrojů, bylo by za 

takových podmínek možné učinit přechod z letu VFR na let IFR. Předepsané vybavení, jak 

pro provoz dle pravidel VFR ve dne, tak i pro provoz dle pravidel IFR nebo pro provoz 

vrtulníků v noci, je definováno v Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 [24]. 

 

Vrtulníky LZS mají stanovena meteorologická minima: 600 ft pro základnu nejnižší 

význačné oblačné vrstvy, 1500 m pro dohlednost. Ta může být krátkodobě snížena až na 

800 m, pokud vrtulník letí rychlostí, která mu nebrání uskutečnit tzv. let see and avoid, což 

znamená možnost za letu pozorovat všechny potenciální překážky tak, aby bylo možné se 

vyhnout jakékoliv možné srážce. Tyto lety se navíc neprovádí nad nehostinným prostředím, 

které je dle III. Části předpisu L 6 definováno jako prostředí, ve kterém: a) nemůže být 
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provedeno bezpečné vynucené přistání, protože plocha a její okolní prostředí je nevhodné; 

nebo b) osoby na palubě vrtulníku nemohou být odpovídajícím způsobem chráněny před 

živly; nebo c) odezva/schopnost pátrání a záchrany není zajištěna v souladu 

s předpokládaným vystavením (vlivu prostřední); nebo d) ohrožení osob nebo majetku na 

zemi je nepřijatelné [23]. 

Tabulka 3: Provozní minima pro lety LZS [24] 

 

* Během fáze letu na trati může být dohlednost na krátkou dobu snížena na 800 m za dohlednosti země, letí-li vrtulník 

 rychlostí, která přiměřeným způsobem umožní zpozorovat všechny překážky s předstihem potřebným pro zamezení 

 srážce. 

**  Během fáze letu na trati může být základna oblačnosti na krátkou dobu snížena na 1 000 ft. 

 

2.2 ZAMÝŠLENÝ PROVOZ IFR 

V rámci nových možností provozu se v současné době začínají v několika zemích do 

provozu LZS postupně zavádět lety dle podmínek IFR. Provoz dle přístrojů má na rozdíl od 

provozu za podmínek VFR odlišné požadavky, které je potřeba splnit. V prvé řadě se jedná 

o dodatečné vybavení, kterým musí být vrtulníky v provozu dle pravidel IFR vybaveny. 

Výčet prvků uvádí III. Část leteckého předpisu L 6 v Oddílu II, Hlavě 4 (4.4). Posádka 

vrtulníků LZS musí být speciálně pro tyto lety vycvičena, po výcviku jim bude do průkazu 

způsobilosti připsána tzv. IFR doložka. Aby mohl pilot vykonávat let dle těchto pravidel, 

musí mít: 

1. „25 hodin letové praxe podle pravidel IFR v příslušném v letovém prostředí a 

2. 25 hodin letové praxe při jednopilotním provozu na konkrétním typu vrtulníku, který 

má oprávnění pro jednopilotní provoz podle pravidel IFR, z nichž může být 10 hodin 
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nalétáno pod dohledem, včetně pěti úseků traťových letů podle pravidel IFR 

s postupy pro jednopilotní provoz, a 

3. absolvováno za posledních 90 dnů: 

i.) pět letů podle pravidel IFR včetně tří přístrojových přiblížení při jednopilotním 

provozu na vrtulníku s oprávněním pro tento účel nebo 

ii.) přezkoušení pro přístrojové přiblížení podle pravidel IFR při jednopilotním 

provozu na příslušném typu vrtulníku, letovém výcvikovém zařízení (FTD) 

nebo na úplném letovém simulátoru (FFS).“ [24] 

 

Je nezbytné, aby byl před zahájením letu IFR podán letový plán, ve kterém jsou uvedeny 

informace o zamýšleném letu. Sám provozovatel je zodpovědný za výběr co nejefektivnější 

metody podání letového plánu. V rámci tohoto typu letu jsou také požadované vyšší zásoby 

pohonných hmot a oleje. Jak uvádí Část III leteckého předpisu L 6, v případě letu dle 

přístrojů musí být zásoba pohonných hmot a oleje nejméně taková, aby mohl vrtulník, pokud 

není požadovaný náhradní heliport/místo přistání, provést přiblížení na určeném místě 

přistání tak, aby měl konečnou zásobu paliva pro let po dobu 30 minut vyčkávací rychlostí 

ve 450 m nad cílovým heliportem/místem přistání nebo aby měl zásobu pohonných hmot 

schválenou Úřadem. Hodnota má sloužit k využití v případě, kdy by za letu došlo 

k nepředvídatelné zvýšené spotřebě. Pokud je ale v letovém plánu uveden náhradní 

heliport/místo přistání, musí být zásoba minimálně taková, aby bylo možné provést 

přiblížení a nezdařené přiblížení, poté let a přiblížení na náhradním heliportu/místě přistání. 

Následně zde platí stejná pravidla, jako pro situaci popsanou viz výše, kdy v letovém plánu 

není uveden náhradní heliport/místo přistání [23]. Při výpočtu zásoby pohonných hmot 

a oleje musí být předem zváženy veškeré nežádoucí situace, které mohou v průběhu letu 

vrtulníku nastat (např. meteorologické podmínky, provozní zdržení). To, za jakých 

podmínek musí být náhradní heliport zvolen, udává III. Díl leteckého předpisu L 6 v Hlavě 2 

(2.3.4). Dále také charakterizuje meteorologické podmínky, za kterých není možné let dle 

přístrojů zahájit. 

 

2.2.1 Globální navigační družicové systémy 

Postupy IFR, které jsou v provozu LZS napříč světem postupně implementovány, jsou 

založeny na globálních navigačních družicových systémech (GNSS – Global Navigation 

Satellite System), a to s využitím systému s družicovým rozšířením SBAS  

(SBAS – Satellite-based Augmentation System). Systém SBAS funguje na principu 

monitorování signálu GNSS, kdy za pomocí použití geostacionárních satelitů poskytuje 

zpřesněné informace. Hlavní princip tohoto systému spočívá v monitorování signálů GNSS 
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pozemními monitorovacími stanicemi. Tyto stanice počítají korekce signálu a odesílají 

všechna potřebná data do řídících center, která je zasílají kosmickému segmentu SBAS. 

V rámci SBAS dochází ke zpřesnění signálu, ve kterém se data opravují o následující 

korekce: kompenzace chyb hodin satelitů, korekce opravující údaje o poloze satelitů, 

ionosférická korekce [25]. V rámci území České republiky je dostupný evropský systém 

SBAS, kterým je EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service). 

 

2.2.2 Navigace založená na výkonnosti 

Tento koncept navigace byl vytvořen Mezinárodní organizací pro civilní letectví 

(ICAO – International Civil Aviation Organisation) již v roce 2008 a měl za cíl celosvětově 

sjednotit názvosloví a kritéria pro tento typ navigace. Jedná se o navigaci, jejíž postup je 

definován požadavkem přesnosti navigačního vedení. Požadavky na výkonnost navigace 

založené na výkonnosti (PBN – Performance-based Navigation) jsou definovány na 

základě následujících parametrů: přesnost, integrita, dostupnost, kontinuita a funkčnost. 

Jejich hodnoty jsou blíže specifikovány v jednotlivých navigačních specifikacích. 

Ty zároveň určují, jaké typy navigačních senzorů a vybavení mají být za účelem naplnění 

zmiňovaných požadavků zvoleny. Existují 2 druhy těchto specifikací, kterými jsou: 

 prostorová navigace (RNAV – Area Navigation); 

 požadovaná navigační výkonnost (RNP – Required Navigation Performance). 

Hlavním rozdílem mezi těmito dvěma specifikacemi je schopnost varování posádky o ztrátě 

navigační výkonnosti, kterou ale vyžaduje pouze navigační specifikace RNP. Každé 

označením ať už RNAV X nebo RNP X obsahuje na místě písmene X číslo, které udává 

přesnost navigace požadovanou po 95% celkového času letu. V případě označení 

RNP APCH se jedná o specifikaci uplatňovanou pouze pro přílety. RNAV se využívá spíše 

v místech, kde je zabezpečené dostatečné krytí sledovacími systémy, RNP pak tam, kde 

už toto pokrytí dostatečné není anebo tam, kde dochází k dosažení kritické vzdálenosti od 

překážek. Provoz dle RNP je výhodný i z hlediska menších ochranných pásem než při 

provozu dle navigační specifikace RNAV.  

 

Vzhledem k výše zmíněným důvodům bude v rámci zamýšlené implementace nových 

navigačních postupů do provozu vrtulníků LZS uplatňována navigační specifikace RNP.  
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2.3  POINT IN SPACE POSTUPY 

Je obecně známo, že vrtulníky dosahují nejlepších provozních výkonů v případě 

neomezeného letu dle pravidel VFR. Proveditelnost tohoto typu provozu je ale velmi závislá 

na příznivých meteorologických podmínkách. Pokud se meteorologické podmínky zhorší 

náhle a do takové míry, že nebudou splňovat minima pro let dle pravidel VFR, nebude moci 

být let vrtulníku dle těchto pravidel uskutečněn. V takovémto případě je vrtulník uzemněn 

a posádka vyčkává až do doby, než se meteorologická situace zlepší alespoň na předem 

definovaná minima.  

 

V tomto případě by se jako řešení nabízelo provozovat vrtulník i dle pravidel IFR tak, aby 

byla skutečnost, že bude v případě nepříznivých meteorologických podmínek vrtulník 

uzemněn, minimalizována. Pro takový případ by bylo vhodné zavést na heliport/místo 

přistání postupy na bod v prostoru (PinS – Point in Space). Jedná se o specifické postupy 

příletů a odletů, které jsou navrženy pouze pro vrtulníky. Tyto postupy jsou založené na 

konceptu PBN, konkrétně na navigační specifikaci RNP, a jsou prováděny na daný bod 

v prostoru. Je možné je zařadit do 2 kategorií přiblížení na základě publikovaných minim, 

a to následovně: 2D přiblížení v případě minim LNAV (Lateral Navigation) nebo 

3D přiblížení v případě publikovaných minim LPV (Localizer Performance with Vertical 

Guidance). Výhodou těchto postupů je minimální zásah do stávající pozemní infrastruktury 

vzhledem k využití signálu z družicové navigace.  

 

Přiblížení i odlet PinS je možné implementovat ve 2 variantách, kterými jsou: přiblížení/odlet 

PinS s postupem „pokračujte vizuálně“ a přiblížení/odlet PinS s postupem „pokračujte podle 

VFR“. V obou případech se každá varianta těchto postupů skládá z úseku vizuálního 

a úseku přístrojového.  

  

Přiblížení PinS s postupem „pokračujte vizuálně“ 

Obrázek 3 znázorňuje přiblížení PinS s postupem „pokračujte vizuálně“. Zobrazuje 

jednotlivé úseky tohoto přiblížení, které jsou vztaženy vždy k bodu nezdařeného přiblížení 

(MAPt – Missed Approach Point). Na základě informací sdělovaných Obrázkem 3 může být 

přístrojový úsek PinS přiblížení publikován s minimy LNAV nebo s minimy LPV. Pro každé 

z těchto minim platí jiná pravidla v případě získání vizuální reference (viz informace 

v Obrázku 3). Pokud není vizuální reference dle těchto podmínek získána, musí být 

provedeno nezdařené přiblížení. V případě, že je získána, přechází let do vizuálního úseku 

PinS, který je rozdělen na 2 možné postupy letu: let podle přímého vizuálního úseku, let 

podle úseku vizuálního manévrování. Pravidla pro tyto typy letů shrnuje letecký předpis 
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L 8168 (Část II, Díl 7, Hlava 3). Bod klesání (DP – Descent Point) zde slouží k určení té 

části vizuálního úseku, která má být letěna v minimální výšce pro klesání (MDH – Minimum 

Descent Height). Pokud není definována vzdálenost od bodu MAPt, je tento bod umístěn 

přímo v bodu MAPt [26]. Meteorologická minima obsahující definovanou hodnotu 

viditelnosti a výšky oblačnosti stanovuje provozovatel. Pokud je to relevantní, je v případě 

vizuálního úseku zajištěna ochrana letu před překážkami. [27] 

 

Obrázek 3: Přiblížení PinS s postupem „pokračujte vizuálně“, (zdroj: autor na základě [26]) 

 

Přiblížení PinS s postupem „pokračujte podle VFR“ 

Obrázek 4 znázorňuje druhý z definovaných typů přiblížení PinS, a to přiblížení PinS 

s postupem „pokračujte podle VFR“, který se od postupu PinS „pokračujte vizuálně“ liší 

v několika bodech. Primárně v tom, že je navrhován pro heliporty, které nesplňují 

definované standardy a také pro ty z nich, kde není možné splnit kritéria pro postupy PinS 

„pokračujte vizuálně“. Pokud pilot v/před MAPt určí, že je zajištěna minimální dohlednost 

nebo dohlednost vyžadovaná předpisy státu, může pokračovat v letu, ale již dle pravidel 

VFR. Pokud nebude tato dohlednost zajištěna, musí pilot z bodu MAPt provést nezdařené 

přiblížení. 

 

Pilotovi přechod z IFR letu na let VFR usnadňuje diagram výšky nad povrchem 

(HAS – Height Above Surface). Je v něm publikován rozdíl výšky mezi bezpečnou výškou 

nad překážkami (OCA – Obstacle Clearance Altitude) a výškou nejvyššího terénu/překážky 

v okruhu alespoň 1,5 km. Ve vizuálním úseku není u tohoto postupu PinS zajišťována 

ochrana letu před překážkami. [26] 
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Obrázek 4: Přiblížení PinS s postupem „pokračujte podle VFR“, (zdroj: autor na základě [26]) 

 

Odlet PinS s postupem „pokračujte vizuálně“ 

Na Obrázku 5 je znázorněn odlet PinS s postupem „pokračujte vizuálně“. Povolení k letu 

IFR musí být v tomto případě získáno již před tím, než vrtulník vzlétne z heliportu/místa 

přistání. Ve vizuálním úseku, kde se nachází oblast pro přímý vizuální úsek nebo oblast 

vizuálního manévrování, je zajištěno poskytnutí ochrany letu před překážkami. Pokud 

v tomto úseku není možné letět na základě získané vizuální reference vůči zemi, a to až do 

přeletu fixu počátku odletu (IDF – Initial Departure Fix), musí se pilot vrátit zpět na místo, 

ze kterého vzlétal. Letecký předpis L8168 definuje podmínky, za kterých je možné v přímém 

vizuálním úseku vstoupit do meteorologických podmínek pro let podle přístrojů. V úseku 

vizuálního manévrování tento vstup umožněn před přelétnutím IDF není. Takto definovaná 

pravidla vzejdou v platnost od 4.11.2021 [26, 27]. Po přelétnutí IDF v/nad minimální 

nadmořskou výškou křižování IDF (MCA – Minimum Crossing Altitude) začíná fáze letu 

podle přístrojů, která pokračuje až do dosažení posledního traťového bodu postupu pro 

odlet [26, 27]
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Obrázek 5: Odlet PinS s postupem "pokračujte vizuálně", ((zdroj: autor na základě [26]) 

 

Odlet PinS s postupem „pokračujte podle VFR“ 

Tento typ odletového postupu PinS znázorňuje Obrázek 6. Odlet je v tomto případě 

provozován na základě publikovaných požadavcích státu na lety VFR. V případě vizuálního 

úseku zde není poskytována žádná ochrana před překážkami. Od 4.11.2021 budou pro 

tento typ odletu platná nová pravidla, která pilotovi ve vizuálním úseku letu zamezí možný 

vstup do meteorologických podmínek IMC. Po přeletu IDF v/nad MCA začíná přístrojová 

fáze letu, ve které je zajišťována ochrana před překážkami na základě minim přístrojového 

odletu. Povolení k letu IFR nemusí být získáno již před vzlétnutím vrtulníku, podmínkou je, 

aby bylo obdrženo před tím, než vrtulník dosáhne IDF. V případě, pokud by nebylo možné 

dosáhnout IDF v nebo nad IDF MCA, musí se pilot vrátit zpět na původní místo vzletu. [26]  
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Obrázek 6: Odlet PinS s postupem "pokračujte podle VFR", (zdroj: autor na základě [26]) 

 

2.3.1 Zavedené IFR postupy vrtulníků v zahraničí 

Ty státy, společně s konkrétními heliporty, u kterých bylo identifikováno zavedení IFR 

postupu do reálného provozu, jsou zaznamenány v Tabulce 4. Jedná se o 23 přiblížení na 

území 9 evropských států. Nalezené postupy je možné rozdělit do dvou kategorií: postupy 

RNP pro kategorii H a postupy definované jako PinS. Je možné zaregistrovat, že se 

uvedené postupy nachází jak v rámci řízeného, tak i v rámci neřízeného vzdušného 

prostoru. V neřízeném vzdušném prostoru bylo umístění většiny heliportů identifikováno 

v oblasti s povinným radiovým spojením (RMZ – Radio Mandatory Zone). Jedná se o oblast 

vzdušného prostoru, ve kterém musí být vrtulník vybaven radiostanicí, na základě které je 

umožněno udržování obousměrného radiového spojení letadlo-země. V rámci území 

Norska je tato oblast definována nikoli jako RMZ, ale jako TIZ (Traffic Information Zone). 

V některých případech bylo možné evidovat provoz v neřízeném vzdušném prostoru, ve 

kterém nebyla oblast RMZ implementována (italský heliport v areálu nemocnice Cles).  
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Tabulka 4: Soupis PinS postupů v Evropě, (zdroj: autor) 

 

 

Za nejpokročilejší země, které do svých provozů vrtulníků zavedly postupy dle pravidel IFR, 

se označují: Norsko, Švýcarko a Itálie. Další zemí, která se chystá publikovat IFR postupy 

do infrastruktury LZS (konkrétně se jedná o postupy PinS), je Švédsko. Implementování 

IFR postupů v neřízeném vzdušném prostoru je ve Švédsku aktuálním tématem. Jelikož 

ale švédský Úřad pro civilní letectví není v naprostém souladu s těmito postupy právě 

v neřízeném vzdušném prostoru, není dodnes zcela jisté, v jaké míře je nakonec bude 

možné do reálného provozu zavést. Mohlo by to znamenat i to, že by postupy PinS nebyly 

publikovány v rámci letecké informační příručky (AIP – Aeronautical Information 

Publication), ale že by byly označeny pouze jako tzv. company procedures. Lety PinS by 

tedy v tomto případě nebyly přístupné pro všechny uživatele švédského vzdušného 

prostoru, ale pouze pro společnost, která by tyto postupy publikovala. Největším úskalím 

se zdají být samotné lety dle pravidel IFR v neřízeném vzdušném prostoru, a to proto, že 

švédský Úřad neakceptuje možnost zavedení RMZ, což by v tomto vzdušném prostoru 

mohlo značně podpořit bezpečnost celého letu. Zamýšlená implementace PinS postupů se 

týká heliportů umístěných v následujících lokalitách: Gothenburg Säve airport, Borås 

hospital, Trollhättan NAL hospital, Sahlgrenska hospital, Skövde hospital, Dalslands 

hospital. [28] 

 

 

Stát H/A ICAO kód Název Třída vzdušného prostoru

H EDMX OBERSCHLEISSHEIM G

H EDPR DONAUWORTH E

H/A EDWE EMDEN E

H DT71 Cles Hospital G

H LIDT TRENTO/MATTARELLO G

H/A LIME BERGAMO/ORIO AL SERIO D

H/A LIML MILANO/LINATE D

H LOAV VOSLAU G

H LODO OAMTC OBERWART G

Dánsko H/A EKEB ESBJERG G

Nizozemsko H/A EHKD DEN HELDER/DE KOOY D

H LSHI INSELSPITAL HOSPITAL/BERNE D

H/A LSZS SAMEDAN
G (at and below 2000 ft AGL); 

E (above 2000 ft AGL)

Česká republika H LK8036 Motol heliport C

H/A LFBH LA ROCHELLE ILE DE RE D

H/A LFBU ANGOULEME BRIE CHAMPNIERS G

H LFLG GRENOBLE LE VERSOUD G

H/A LFML MARSEILLE PROVENCE D

H/A ENBN BRONNOYSUND/BRONNOY G

H/A ENBR BERGEN/FLESLAND D

H/A ENFL FLORO G

H/A ENKB KRISTIANSUND/KVERNBERGET D

H ENVR VAEROY G

Norsko

Německo

Itálie

Rakousko

Švýcarsko

Francie

SOUPIS PinS POSTUPŮ V EVROPĚ
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2.3.2 Postupy PinS pro provoz LZS ČR 

Jak je uvedeno v Tabulce 5, vzhledem k umístění základen LZS ČR ve vzdušném prostoru 

ČR by bylo možné ze všech 10 základen LZS zvolit právě 2 z nich, na nichž by bylo možné 

za současného stavu publikovat postupy pro lety za podmínek IFR. Jedná se o základny 

Kryštof 01 (Praha) a Kryštof 04 (Brno) nacházející se v řízeném vzdušném prostoru  

(CTR – Control Zone) mezinárodních letišť. Na základě smluv, podepsaných provozovateli 

základen s Ministerstvem zdravotnictví, bylo identifikováno, že se mezi provozovateli 

LZS ČR nachází takoví, kteří mohou na jejich základnách provozovat lety podle přístrojů. 

V obou případech se jedná o státní subjekty, kterými jsou: LS PČR se základnou Letiště 

Václava Havla a AČR se základnou Plzeň – Líně. Prozatím však nebyl ani na jednu ze 

základen LZS postup IFR publikován. 

 

Tabulka 5: Provoz základen LZS ČR od 1.1.2021, (zdroj: autor na základě [22]) 

 

 

V rámci ČR byl však na jednom z heliportů, nikoliv však přímo na základně LZS ČR, 

publikován v lednu roku 2020 prozatím testovací postup PinS „pokračujte podle VFR“. 

Jedná se o přístrojové přiblížení na vyvýšený heliport (výška heliportu: 1142 ft) umístěný 

na střeše jednoho z traumacenter ČR, kterým je Fakultní nemocnice Motol v Praze (heliport 

Praha 5 – Motol). Jedná se o heliport s provozem VFR den/noc, který je umístěn v řízeném 

vzdušném prostoru CTR Ruzyně (vzdušný prostor třídy C). Tento postup je publikován 

v Doplňku AIP a jeho použití je umožněno pouze oprávněným uživatelům. Je založen na 

GNSS a konstruován je na základě PBN. Konkrétně se jedná o navigační specifikaci 

RNP 0.3. Pro tento postup PinS podle pravidel „pokračujte podle VFR“ jsou stanovena jak 

minima LNAV, tak i minima LPV. Znamená to ale, že nejpozději v bodě MAPt musí dojít 

k přechodu letu IFR na let podle pravidel VFR. Vzhledem k tomu, že se toto přiblížení 
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nachází v CTR Ruzyně, jsou letu poskytovány informace službou řízení letového provozu. 

Přechod mezi IFR a VFR lety usnadňuje diagram HAS, který je součástí mapy přiblížení. 

Pokud by se tento přechod nepodařil, je v mapě postupu (viz Obrázek 7) publikováno 

nezdařené přiblížení, které by bylo nutné zahájit. [29]  

 

 

Obrázek 7: Mapa PinS přiblížení, Praha 5 – Motol [34] 

 

Limitace při zavádění PinS do současného provozu LZS ČR 

I přes to, že publikování těchto postupů zajistí snížení zátěže posádky vrtulníku a zvýší 

dostupnost služeb LZS ČR v nepříznivých meteorologických podmínkách, což může 

znamenat záchranu dalších lidských životů, je třeba brát v potaz i řadu provozních omezení, 
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které je před zavedením potřebné vyřešit a zajistit tak potenciální efektivnější implementaci 

PinS postupů do stávajícího provozu LZS ČR.   

 

Nejčastěji diskutovaným faktorem jsou finance a dodatečné náklady na provoz IFR. 

Vzhledem k tomu, že prozatím pro LZS ČR není běžné létat dle pravidel IFR (až na 

2 provozovatele zmíněné výše), musel by provozovatel splnit následující podmínky: 

vrtulníky certifikované pro IFR provoz, výcvik instruktorů, examinátorů a také posádky pro 

provoz IFR, IFR provoz popsaný v Provozní příručce. Veškeré dovybavení stojů, výcviky 

posádky a její následný udržovací výcvik by v tomto případě kladly nároky na zvýšení 

nákladů na celkový provoz LZS. V případě zamýšlené postupné implementace provozu IFR 

by bylo do budoucna jistě vhodné, aby LZS ČR disponovala pro začátek alespoň 2 stroji 

určenými pro IFR HEMS lety, tedy vrtulníky certifikovanými pro let ve známé námraze, které 

by mohly zefektivnit provoz v případech, kdy by se na určitých místech vyskytovaly 

meteorologické podmínky, které znemožní uskutečnit let vrtulníkům zajišťujícím lety VFR. 

I v tomto případě je jedním z hlavních problémů vysoká pořizovací cena těchto strojů, 

u kterých by však mohlo dojít k dodatečné limitaci použití v provozu, jenž by byla 

zapříčiněna nízkou únosností některých heliportů. Vzhledem k tomu, že již nyní disponuje 

AČR vrtulníkem s maximální vzletovou hmotností 6400 kg, může tak v některých případech 

provozu AČR docházet omezenému využití stávajících heliportů určených pro lety LZS ČR. 

V současné době je za vrtulník s nejnižší možnou maximální vzletovou hmotností (MTOW 

– Maximum Take-off Weight), který by bylo možné použít pro lety ve známé námraze, 

označován vrtulník Leonardo AW169, jehož MTOW je rovna 4,6 t.   

 

Jelikož je v případě postupů PinS nutné létat přístrojovou část postupu podle pravidel IFR, 

je nutné pro ty heliporty, které se nachází mimo CTR a není jim tedy poskytována služba 

řízení letového provozu, zřídit oblast RMZ, ve které byly poskytovány Letištní a letové 

informační služby (AFIS – Aerodrome Flight Information Service), jako je tomu dnes 

v případě přístrojových přiblížení k letištím nacházejícím se ve vzdušném prostoru třídy G. 

Zřízení této služby na všech nemocničních heliportech, na kterých by bylo publikováno 

přiblížení PinS, se však jeví jako velmi náročné a z pohledu počtu letů LZS ČR, které by 

toto přiblížení využívaly, také jako neefektivní. Bylo by proto vhodné navrhnout v tomto 

směru určitou výjimku pro heliporty LZS ČR.  

 

Ke zvýšení bezpečnosti by z hlediska poskytování informací jistě přispělo také jednotné 

řešení pro poskytování meteorologických dat. V nynějším provozu se způsob získávání 

těchto informací značně liší v závislosti na preferencích pilota. Momentálně se pro zisk 

těchto dat využívá široká škála dostupných zdrojů, kdy se jedná jak o data zveřejněná na 
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internetových stránkách, tak i o data získaná na základě telefonické koordinace 

s meteorologickými stanicemi. Za letu mohou být dále využívány informace nacházející se 

v dodatečné aplikaci, kterou daný provozovatel používá. Použití této aplikace je však na 

volitelné bázi, je tedy výhradně na pilotovi, zda bude tyto informace za letu využívat nebo 

zda zvolí jinou možnost získání těchto informací. Na území ČR jsou dostupné dvě tyto 

dodatečné aplikace, jimiž jsou: GINA HEMS (aplikace poskytovaná GINA Software, s.r.o.) 

nebo HEMS View (aplikace poskytována Řízením letového provozu ČR, s.p.), ve kterých 

si mohou piloti v průběhu letu v místech, kde není identifikováno nízké signálové pokrytí, 

zobrazit vizuální stav meteorologické situace na daném heliportu prostřednictvím webových 

kamer umístěných v jejich bezprostřední blízkosti. Na základě konzultace s piloty firem 

DSA a LS PČR bylo zjištěno, že se v několika místech ČR mohou posádky při zásahu 

v terénu nacházet mimo signálové pokrytí a vzhledem k tomu, že mohou na takovém místě 

zásahu setrvat z důvodu komplikovaného ošetření pacienta delší dobu, je pro ně 

monitorování průběhu a změn meteorologické situace z pohledu zajištění bezpečnosti letu 

velmi důležité. Proto by do budoucna bylo jistě potřebné vyřešit jak jednotnou formu 

poskytování těchto informací, tak i vhodnou formu zasílání změn o počasí přímo do kokpitu 

vrtulníku, který nebude vybaven meteorologickým radarem.  

 

Vzhledem k tomu, že je však primárním cílem této práce, z hlediska problematiky PinS, 

zhodnotit, zda je na základě publikovaných předpisů možné implementovat PinS postupy 

do reálného prostředí ČR (vzhledem k výšce překážek, délce navrhovaných úseků letu 

apod.), nejsou pro splnění tohoto cíle výše zmíněné nevýhody stěžejní a nikterak jeho 

naplnění neznemožňují. Při zamýšlení implementace PinS postupů do současného provozu 

by však bylo potřebné tyto bariéry vyřešit.  

 

2.4 NÍZKÉ LETOVÉ TRATĚ  

Jelikož řada provozovatelů LZS často čelila nebo dokonce stále čelí nástrahám, jako je 

nemožné splnění publikovaných standardů pro lety podle pravidel VFR z důvodu členitého 

terénu či pravidelně se zhoršujících meteorologických podmínek, bylo potřebné vytvořit 

takový koncept pro provozu vrtulníků, který by výše popsané nepříznivé situace eliminoval. 

Složky LZS si v případě aktivování letu nemohou dovolit jakékoliv časové zdržení, jelikož 

při záchraně lidského života, který má nevyčíslitelnou hodnotu, je nejkritičtějším faktorem 

právě zmiňovaný čas. Z důvodu zvýšení bezpečnosti těchto letů byl vytvořen koncept 

nízkých letových tratí, který doplňuje možná přístrojová přiblížení vrtulníků. Tyto tratě 

spojující počáteční a koncové body přístrojových přiblížení, do kterých spadá také PinS 

přiblížení (popř. body již publikovaných příletových, odletových tratí), jsou navrhované 
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v nízkých nadmořských výškách a slouží k provozu vrtulníků pro lety za podmínek IFR. 

Napojení postupů PinS přiblížení/odlet na tratě LLR je pro přílety a odlety PinS s postupem 

„pokračujte vizuálně“ znázorněno na Obrázku 8 a pro přílety a odlety PinS s postupem 

„pokračujte podle VFR“ na Obrázku 9. Mezinárodně se tyto tratě nazývají jako: Low Level 

Routes (LLR) nebo také Low Flight Route Network.  

 

Obrázek 8: Napojení postupů PinS "pokračujte vizuálně" na tratě LLR,  
(zdroj: autor na základě [22,26]) 

 

Obrázek 9: Napojení postupů PinS "pokračujte podle VFR" na tratě LLR,  
(zdroj: autor na základě [22,26]) 
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Za nejvhodnější způsob, jakým je možné v tomto případě zajistit vedení traťového letu, 

je označena navigace PBN s požadovanou navigační výkonností RNP 0.3, jejíž zavedení 

přispívá k optimalizaci struktury letových tratí kvůli snížení jejich nutných ochranných 

prostorů. Provoz za této specifikace vyžaduje palubní monitorování výkonu a výstrahy 

v případě, pokud by došlo ke ztrátě požadované výkonnosti. Tratě LLR mohou být 

obousměrné, pokud je pro oddělení jednotlivých směrů zajištěn dostatečný vertikální 

rozstup, což znamená např. to, že v jednom směru bude trať publikovaná ve výšce 2000 ft 

a ve směru opačném o 1000 ft výše. Mělo by se při jejich návrhu dbát na to, aby byla 

nadmořská výška těchto tratí obecně co nejnižší, jelikož s touto výškou stoupá 

pravděpodobnost vzniku námrazy, která dokáže v případě absence protinámrazového 

systému změnit aerodynamické vlastnosti vrtulníku a ohrozit tak bezpečnost letu. 

V případě, že by byly tyto tratě implementovány do řízeného vzdušného prostoru, je 

žádoucí, aby byly umístěny v co nejnižší nadmořské výšce z důvodu snížení interference 

s okolním provozem. I z důvodu toho, že je pro lety LZS kritickým faktorem čas, není 

žádoucí, aby vrtulník klesal či stoupal na potenciální publikované LLR do vysokých 

nadmořských výšek. I v tomto případě je minimální hodnota výšky tratě důležitým faktorem 

veškerého provozu LZS podle pravidel letu IFR.  

 

Kromě zvýšení bezpečnosti provozu vrtulníků LZS za zhoršených meteorologických 

podmínek s sebou tyto tratě přináší další benefity, jako je: zvýšení dostupnosti služeb LZS 

ČR či zvýšení kapacity vzdušného prostoru. Negativa lze v případě implementace shledat: 

v omezené výšce publikovaných tratí z důvodu možnosti vzniku námrazy, v absenci 

určitého vybavení vrtulníků pro přístrojové lety (např. protinámrazový systém), ve zvýšené 

době letu a v překážkách, které vyplývají z mezinárodní/národní legislativy týkající se letů 

za podmínek IFR. Jak je uvedeno v kapitole 3.2, je v případě letů IFR legislativně nařízeno, 

že musí být před letem IFR podán letový plán, od čehož v současné době není osvobozen 

ani let LZS. 

 

2.4.1 Nízké letové tratě v zahraničí 

Nyní je na území Evropy stále majoritní provoz dle pravidel letu VFR. Existuje ale řada 

států, které se provozem LLR zabývají a které jsou v těchto inovativních způsobech 

plánování tratí od ostatních států napřed. Nejpokročilejšími z nich z hlediska zavedení tratí 

LLR jsou: Norsko, Švýcarsko a Itálie. I přes to, že by měly být tyto tratě, pokud jsou 

zveřejněny, publikovány v AIP, konkrétně v části ENR 3.4 vrtulníkové tratě, není tomu vždy 

tak [30]. Zde je možné shledat určitou legislativní mezeru ve sjednocení požadavků na 

publikování těchto tratí. Dalšími důvody, proč ve zmiňované části AIP tyto tratě publikovány 
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nejsou i přes to, že daná země již LLR v provozu využívá, mohou být následující: může se 

jednat o tzv. testovací provoz, kdy tyto tratě využívají pouze některé ze základen LZS nebo 

se může jednat o speciální postupy, které jsou nazvány jako company procedures. Tyto 

postupy jsou vytvořené pouze pro konkrétní firmu, tudíž nebyly tyto tratě doposud veřejně 

publikovány. LLR takového typu mohou být využívány k provozu vrtulníků pouze v rámci 

jedné konkrétní společnosti. Tento typ tratí se hojně využívá pro norskou zdravotnickou 

záchrannou službu Norsk Luftambulanse [31]. 

 

Na území Švýcarska a Itálie jsou tyto tratě publikovány veřejně. V obou případech se jedná 

o tratě umístěné převážně v řízeném vzdušném prostoru. Jediná část tratě, která se 

nenachází v řízeném vzdušném prostoru, je umístěna na území Itálie (trať mezi body NISIL 

a ABROX). Všechny tyto tratě mají v Itálii shodnou minimální výšku pro traťový let, která je 

stanovena na hodnotu 4000 ft nad střední hladinou moře (AMSL – Above Mean Sea Level), 

horní výška traťového letu je také shodná pro všechny definované úseky LLR tratí, její 

hodnota je 5000 ft AMSL. Italský AIP, ze kterého byla zmiňovaná data čerpána, neuvádí 

hodnotu minimální nadmořské výšky na trati (MEA – Minimum En-route Altitude). Pro každý 

úsek tratě byla identifikována nejvyšší překážka, od které se odvíjel výpočet horního 

a dolního limitu výšky traťového letu nad úrovní země. Vypočítané hodnoty jsou 

zaznamenány v Tabulce 6. Maximální hodnota horního limitu je rovna přibližně 4934 ft AGL 

a minimální hodnota dolního limitu výšky traťového letu je rovna přibližně 3134 ft AGL. 

Suma délek těchto tratí čítá 203,3 NM. 

 

Tabulka 6: Výška tratí LLR – Itálie, (zdroj: autor) 

 

Ve Švýcarsku vstup na publikované tratě LLR podléhá schválení a je omezen převážně pro 

nepřetržité lety vrtulníků Swiss Air Force a letecké záchranné služby REGA 

(Schweizerische Rettungsflugwacht), které splňují navigační specifikaci RNP 0.3. Jedná se 

o síť tratí, která je implementována převážně ve vzdušném prostoru třídy E, několik úseků 

tratí je však umístěno i do vzdušného prostoru třídy C a D. Naopak žádný ze segmentů 

neprochází vzdušným prostorem třídy G, všechny tyto tratě jsou umístěny v řízeném 

vzdušném prostoru. Vzhledem k členitému švýcarskému území je na těchto tratích různá 
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stanovená minimální výška pro traťový let. Nejnižší hodnota pro traťový let je: 4000 ft AMSL 

a nejvýše umístěná trať se nachází ve výšce 12 000 ft AMSL, kdy se v tomto případě jedná 

o úsek, který protíná Švýcarské Alpy. Na základě dat uvedených v AIP Švýcarska byla pro 

každý definovaný traťový úsek stanovena hodnota MEA, která se odvíjí od nejvyššího bodu 

daného traťového úseku. Tyto hodnoty jsou uvedeny v Tabulce 7. Vzhledem k většímu 

počtu traťových bodů je zde ilustrativně uvedena pouze část této tabulky, její plné znění je 

obsahem Přílohy 1. Okrajové hodnoty MEA se v tomto případě rovnají přibližně: minimální 

hodnota MEA = 2063 ft AGL a maximální hodnota MEA = 6079 ft. Celková délka těchto tratí 

čítá 427,8 NM. 

 

Tabulka 7: Výška tratí LLR – Švýcarsko, (zdroj: autor) 

 

 

Na Obrázku 10 je znázorněna celá navržená infrastruktura těchto tratí, které spojují 

západní, východní a jižní část země a propojuje tak mezi sebou letiště, nemocniční heliporty 

a základny REGA. Zmiňovaný nejvýše položený úsek LLR se nachází mezi traťovými body 

LS208, LS209 a LS210. V rámci implementování těchto tratí zástupci švýcarské letecké 

záchranné služby uvedli, že jim takto publikovaná infrastruktura umožní poskytnout první 

pomoc dalším 300 pacientům, kterým do doby, než byly tyto tratě publikovány, nemohla být 

v častých případech poskytnuta péče z důvodu často se vyskytujících zhoršených 

meteorologických podmínek [32]. 
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Obrázek 10: Publikované tratě LLR, Švýcarsko [33] 

 

2.4.2 Nízké letové tratě v ČR 

Na území ČR se doposud nenachází žádné publikované nízké letové tratě pro vrtulníky 

LZS ČR, které by byly navrženy pro provoz za podmínek IFR. Všechny uskutečněné lety 

se za optimálních provozních podmínek odehrávají ve výšce do 1000 ft. Jelikož je neřízený 

vzdušný prostor, tedy vzdušný prostor třídy G, na území ČR definován od povrchu země 

do výšky 1000 ft, bylo by vhodné a účelné, aby byla potenciální implementace tratí LLR 

směřována na spodní hranici řízeného vzdušného provozu. Je tomu tak z důvodu 

stanovené minimální výšky nad překážkami v průběhu traťového letu podle podmínek IFR, 

která činí 1000 ft [22].  

 

Vzhledem k tomu, že se však v rámci ČR jedná o koncept, jehož zařazení do reálného 

provozu je otázkou budoucnosti (zařazení LLR do reálného provozu LZS ČR by se mohlo 

očekávat nejdříve kolem roku 2030, jelikož aktuální provoz LZS je dán uzavřenými 

smlouvami s provozovateli do roku 2028), je potřebné zvážit všechna možná řešení této 

implementace. Z důvodu toho, že je v blízké budoucnosti zamýšlena výrazná změna 

týkající se restrukturalizace tříd vzdušného prostoru, je potřebné brát v potaz možnost 

implementování těchto tratí pro vrtulníky LZS ČR také do neřízeného vzdušného prostoru, 

tedy do prostoru třídy G, u kterého se zvažuje, že by mohlo dojít ke zvýšení horní hranice 

jeho výšky až na FL 95. V tomto případě by bylo nutné, mimo jiné také z hlediska časové 

efektivity, plánovat nízké letové tratě ve třídě G, jelikož stoupání/klesání do/z vyšších 
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nadmořských výšek by v případě letů LZS nebylo efektivní. Vzhledem k tomu, že se v rámci 

provozu LZS ČR vyskytuje pouze 1 vrtulník, který je vybaven protinámrazovým systémem, 

je i v tomto případě potenciálního zvýšení hranice zmiňovaného prostoru žádoucí, aby byly 

LLR plánovány v nejnižší možné nadmořské výšce tak, aby byl minimalizován možný vznik 

námrazy. Jelikož se v neřízeném vzdušném prostoru nachází i ostatní lety VFR, které se 

řídí tzv. see and avoid principy, je zde větší potenciální riziko vzniku nehody, protože zde 

není mandatorní zajišťovat separaci provozu pomocí služby řízení letového provozu 

(ATC – Air Traffic Control). Pro zmírnění definovaného rizika je potřebné přijmout určitá 

opatření, kterými mohou být např.: zřízení RMZ tak, aby byla v rámci neřízeného vzdušného 

prostoru zajištěna radiová komunikace vzduch-země všech účastníků provozu; poskytování 

letištní letové informační služby (AFIS – Aerodrome Flight Information Service); povinnost 

vysílání naslepo; zobrazení LLR v mapách VFR, aby bylo zajištěno informování ostatních 

účastníků neřízeného vzdušného prostoru o jejich zvedení do provozu, což směřuje ke 

zvýšení povědomí o provozu v neřízeném vzdušném prostoru; poskytování letových 

informačních služeb [30]. Všechna tato opatření přispívají ke zvýšení bezpečnosti 

a efektivity letů v rámci neřízeného vzdušného prostoru. Bohužel mají ale také negativní 

dopady na určité oblasti provozu, kdy jednou z nich je ekonomická efektivita, která by mohla 

být nutným implementováním dodatečných služeb do provozu VFR v neřízeném prostoru 

značně snížena.  

 

Jelikož je tato implementace směřována do doby budoucí, je potřebné brát v potaz také 

další rozvoj provozu v rámci třídy neřízeného vzdušného prostoru, kterým je provoz 

bezpilotních systémů (UAS – Unmanned Aircraft System). V rámci této oblasti je plánováno 

několik dílčích změn, které mají jednotný cíl, kterým je bezpečné začlenění provozu UAS 

do vzdušného prostoru. S příchodem nových zamýšlených služeb by mělo dojít mimo jiné 

také ke zvýšení povědomí o reálném provozu v rámci neřízeného vzdušného prostoru. 

Vzhledem k tomu, že počet UAS v neřízeném vzdušném prostoru stále narůstá, je potřeba 

řešit nejen možné konflikty provozu z pohledu letů LZS a letů VFR, ale také potenciální 

konflikty mezi lety LZS a lety UAS. Právě zmiňovaný zisk povědomí účastníků vzdušného 

prostoru o reálném provozu v rámci neřízeného vzdušného provozu je klíčovou vlastností, 

která výrazně zvýší míru bezpečnosti provozu v tomto prostoru. 
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3 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA LETŮ VRTULNÍKŮ 

V NEŘÍZENÉM VZDUŠNÉM PROSTORU 

Jedním z nejvýznamnějších aspektů je v letectví nezpochybnitelně bezpečnost, kterou lze 

chápat jako ideální stav, jehož má být v případě realizování procesů dosaženo. Za jednu 

ze dvou hlavních složek bezpečnosti je v letectví označována bezpečnost provozní, která 

je v rámci této kapitoly popisována. Její obsah přispívá k vytvoření uceleného přehledu 

o stávajícím provozu LZS ČR, jenž je uskutečňován dle podmínek letu za viditelnosti. Je 

zaměřen na posouzení provozní bezpečnosti letů vrtulníku, konkrétně tedy vrtulníků 

LZS ČR, v rámci neřízeného vzdušného prostoru třídy G. Jelikož se v tomto případě jedná 

o systém komplexní, který obsahuje jak prvky technického charakteru, tak i prvky lidského 

činitele, je pro vypracování bezpečnostní analýzy použita metoda STPA (System-theoretic 

Process Analysis).  

 

První část kapitoly shrnuje teoretické informace týkající se postupu použití analýzy, který 

lze definovat za pomoci 4 základních kroků. V její druhé části jsou tyto informace aplikovány 

na systém letů vrtulníků v neřízeném vzdušném prostoru.  

 

3.1 STPA ANALÝZA 

Teoretický základ STPA analýzy vyplývá z teorie systémů a modelu STAMP  

(System-theoretic Accident Model and Processes). Jedná se o prediktivní model 

bezpečnosti, který popisuje komplexní systém skládající se např. z lidského činitele, 

software, organizací, jakožto celek, a neuplatňuje tak vysvětlování nehod/incidentů4 za 

pomoci lineárního modelování kauzálních řetězců. Předpokladem tohoto modelu je selhání 

řídící struktury vyplývající z každé bezpečnostní události [35]. Systém je tedy vnímán jako 

dynamický proces přizpůsobující se změnám, ve kterém mezi sebou interagují jednotlivé 

systémové chyby vytvářející jeden model vzniku nebezpečí [35]. 

 

Metoda STPA je označována za proaktivní analýzu, jelikož se snaží identifikovat potenciální 

příčinu nehody již při návrhu systému. Tento přístup umožní minimalizovat počet rizik, která 

by mohla být identifikována až při samotném provozu systému, kdy by na ně mohlo být 

                                                
4 „Letecká nehoda – událost spojená s provozem letadla, která se, v případě pilotovaného letadla, stala mezi dobou, 

kdy jakákoliv osoba nastoupila do letadla s úmyslem vykonat let a dobou, kdy všechny takové osoby letadlo opustily, 

nebo která se, v případě bezpilotního letadla, stala mezi dobou, kdy letadlo je připraveno k pohybu pro účely letu 

a dobou, kdy zastaví na konci tohoto letu a hlavní pohonná soustava je vypnuta (…). Incident – událost jiná než letecká 

nehoda, spojená s provozem letadla, která ovlivňuje nebo by mohla ovlivnit bezpečnost provozu (…).“ [34] 
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obtížnější reagovat. STPA je založena na 4 základních krocích definovaných v [36], jimiž 

jsou: 

1. stanovení účelu analýzy;  

2. modelování řídící struktury daného systému; 

3. identifikování nebezpečného řízení; 

4. identifikování scénářů ztrát. 

 

Krok 1: Stanovení účelu analýzy 

První krok této analýzy definuje tu část systému, pro kterou bude STPA použita. 

K objasnění jejího účelu se definují potenciální ztráty, identifikují se nebezpečí 

a bezpečnostní omezení na úrovni systému. V případě potřeby mohou být v tomto kroku 

dále upřesněna již definovaná nebezpečí. Ztrátou (L – Loss) se rozumí cokoliv, co má pro 

zúčastněné strany v systému určitou hodnotu (např. lidský život, majetek, životní prostředí, 

účel mise aj.) a potenciální ztráta by byla pro systém, jakožto celek, nepřijatelná. Nebezpečí 

(H – Hazard), která vedou na úrovni systému ke ztrátám, mohou představovat stav systému 

či soubor podmínek. Aby byla zajištěna úplnost a přehlednost seznamu definovaných 

nebezpečí, je potřeba je identifikovat v obecné rovině na úrovni celého definovaného 

systému. V případě identifikace nebezpečí zaměřených na konkrétní komponenty systému 

by došlo ke značnému omezení analýzy jakožto celku. Každé nebezpečí systému je v tomto 

kroku současně mapováno minimálně s jednou z definovaných ztrát. K tomu, aby bylo 

možné předejít nebezpečím, a tedy i ztrátám, slouží soupis bezpečnostních omezení (SC 

– System-level Constraints), která popisují žádoucí systémové podmínky či chování 

systému. Každé bezpečnostní omezení může být identifikováno za účelem předejití více 

než jednoho nebezpečí. Poslední volitelnou částí tohoto kroku je provedení upřesnění 

nebezpečí na úrovni systému, což je většinou účelné provádět u složitějších systémových 

celků. [35, 36] 

 

Krok 2: Modelování řídící struktury daného systému 

Pro modelování řídící struktury systému se v analýze STPA uplatňuje standardní řídící 

smyčka znázorněna společně s jejími prvky na Obrázku 11. Jedná se o důležitou 

hierarchickou strukturu tvořenou entitami, která je propojená zpětnovazebními řídícími 

smyčkami. Umožňuje definování dosažených hodnot a cílů systému tak, aby mu bylo 

umožněno spolehlivě vykonávat jeho funkci. 
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Obrázek 11: Základní řídící smyčka dle STAMP (zdroj: autor na základě [36]) 

Řídící prvek vykonává za pomoci řídícího algoritmu řídící akci, která ovlivňuje výsledný 

řízený proces. Zároveň tento prvek dostává za pomoci zpětné vazby vedoucí z řízeného 

procesu informace o jeho stavu. Tyto informace dále řídící prvek vyhodnocuje a případně 

iniciuje další řízený proces, který tak umožňuje nalézt příčiny, proč systém selhal jakožto 

celek, jelikož umožní identifikovat selhání řídící struktury tohoto systému. Na základě takto 

vytvořené hierarchické řídící struktury je možné pochopit jednotlivé propojení entit v celém 

systému. Je skrze ni znázorněno, jak se mezi sebou jednotlivé entity ovlivňují s tím, že 

každá tato entita má kontrolu nad entitami nacházejícími se bezprostředně pod ní. [35, 36] 

 

Krok 3: Identifikování nebezpečného řízení (UCA – Unsafe Control Action) 

Nebezpečných řízením se v případě STPA analýzy rozumí taková řídící akce, která může 

být příčinou potenciálního nebezpečí. Dle [36] existují 4 definované typy nebezpečného 

řízení, na základě kterých je řídící akce označena za nebezpečnou, a těmi jsou: 

 

1. neprovedení řízení vede k nebezpečí; 

2. provedené řízení vede k nebezpečí; 

3. řízení je provedeno příliš brzy / příliš pozdě / v nesprávném pořadí; 

4. provádění řízení trvalo příliš krátce / příliš dlouho. 

 

V případě identifikované nebezpečné řídící akce, by měl její popis obsahovat podmínky, za 

kterých je tato řídící akce označována jako nebezpečná. Zároveň by se každá nebezpečná 

řídící akce měla odkazovat na nebezpečí definované v kroku 1 této analýzy, aby bylo 

zřetelné, jaký následek bude mít nebezpečná řídící akce na systém, jakožto na celek. 

Definování deviace by se mělo řídit doporučením obsahujícím informace o skladbě syntaxe. 

Nejprve by měl být zmíněn zdroj řídící akce, který je buďto zodpovědný za vykonání řídící 

akce nebo je jejím samotným původcem. Druhou část syntaxe tvoří typ nebezpečné aktivity, 

který je určen na základě výše zmíněných deviací. Následuje informace o druhu řízení 



48 
 

a o jeho začlenění do kontextu, což zajišťuje upřesnění podmínek, za kterých je daná řídící 

akce nebezpečná. Kontext by měl být tvořen na základě pohledu na systém jakožto na 

celek. Posledním údajem v syntaxi je odkaz na nebezpečí definované v kroku 1 STPA 

analýzy, které by mohlo být touto nebezpečnou řídící akcí zapříčiněno. V tomto kroku STPA 

analýzy by měla být po specifikování jednotlivých nebezpečných řízení definována 

bezpečnostní omezení (C – Controller Constraints), která stanovují podmínky potřebné ke 

splnění z důvodu toho, aby došlo k zabránění vzniku nebezpečné řídící akce. [36] 

 

Krok 4: Identifikování scénářů ztrát 

Ve čtvrtém kroku je v případě STPA analýzy dle [36] nutné identifikovat scénáře ztrát 

(ztrátové scénáře), které popisují kauzální faktory, jež mohou zapříčinit UCA definované 

v kroku 3, a následně vznik systémových nebezpečí uvedených v kroku 1 této analýzy. 

Minimálně musí být zváženy dva následující typy scénářů: 

1. Proč se objevují UCA? 

2. Proč nebyla řídící akce provedena / proč byla řídící akce provedena nesprávně, což 

vedlo k nebezpečí? 

 

Při zvažování typů scénářů je potřebné se zaměřit především na 2 částí řídící smyčky, 

kterými jsou: řídící akce a zpětná vazba. Aby bylo možné identifikovat typ scénáře ztrát na 

základě zvážení dvou definovaných scénářů, je nutné si uvědomit, jakým způsobem je řídící 

akce prováděna a jak dochází k distribuci zpětné vazby směřující od řízeného procesu do 

řídícího prvku. Schéma základní řídící smyčky je v tomto případě doplněno o další dva 

prvky, a to o aktivní prvky řízení a o senzory (viz Obrázek 12). [36] 

  

Obrázek 12: Rozšířená řídící smyčka dle STAMP (zdroj: autor na základě [36]) 

 

Aktivní prvky řízení zastávají funkci přenosu řídící akce do řízeného procesu, kdežto 

senzory slouží k distribuci zpětné vazby od řízeného procesu zpět k řídícímu prvku. Takto 
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vytvořené schéma umožňuje postupným specifikováním a propojením řídících smyček 

detailněji identifikovat scénáře ztrát. [36] 

 

3.2 STPA ANALÝZA SOUČASNÉHO PROVOZU LZS ČR  

Jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly 3, vzhledem k tomu, že je kromě technického systému 

součástí modelovaného systému současného provozu LZS ČR také posádka, tedy lidský 

faktor, je nutné tento systém považovat za komplexní. Proto byla pro vypracování 

bezpečnostní analýzy zvolena metoda STPA, v rámci níž jsou postupně aplikovány 

všechny kroky popsané v kapitole 3.1 na současný provoz LZS ČR.  

 

Krok 1: Stanovení účelu analýzy 

Pro účely této práce je za hlavní část systému označena posádka vrtulníku LZS ČR 

skládající se z pilota a TCM. Součástí systémů jsou společně se subjekty a objekty 

zajišťující let vrtulníku LZS ty subjekty, které vykonávají dozorovou a řídící činnost nad 

posádkou. STPA analýza by v případě tohoto systému měl předcházet následujícím 

6 definovaným ztrátám: 

Ztráty 

 L-1: Ztráta lidského života nebo zranění osob; 

 L-2: Ztráta vrtulníku nebo jeho poškození; 

 L-3:  Ztráta nebo poškození ostatních objektů; 

 L-4: Nesplnění účelu mise; 

 L-5: Finanční ztráty; 

 L-6: Environmentální ztráty. 

 

Dále bylo na úrovni systému identifikováno celkem 5 následujících nebezpečí a potřebných 

bezpečnostních omezení: 

Nebezpečí 

 H-1: Nedodržení stanovených rozstupů od okolního provozu v průběhu letu [L-1,  

   L-2, L-3, L-4, L-5, L-6] 

 H-2: Nedodržení stanovených vzdáleností od překážek v průběhu letu [L-1, L-2,  

   L-3, L-4, L-5, L-6] 

 H-3: Ztráta řízení vrtulníku za letu [L-1, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6] 

 H-4: Není proveden vzlet vrtulníku LZS [L-1, L-4] 

 H-5: Pacient neobdrží náležitou péči [L-1, L-4] 
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Omezení 

 SR-1: V průběhu letu musí být dodrženy stanovené rozstupy od okolního provozu  

  [H-1] 

 SR-2: V průběhu letu musí být dodrženy stanovené vzdálenosti od překážek [H-2] 

 SR-3: Řízení vrtulníku musí být zajištěno po celou dobu letu [H-3] 

 SR-4: V případě notifikace o potřebě zásahu LZS musí být proveden vzlet vrtulníku 

  [H-4] 

 SR-5: Pacientovi musí být poskytnuta náležitá péče [H-5] 

 

Jak u výčtu definovaných nebezpečí, tak i u bezpečnostních omezení je vždy odkazováno 

na to, k jakým ztrátám vedou / jakým nebezpečím na úrovni systému předchází. 

 

Krok 2: Modelování řídící struktury daného systému 

Na Obrázku 13 je znázorněna hierarchicky uspořádaná řídící struktura týkající se provedení 

letu LZS ČR za podmínek stávajícího provozu v neřízeném vzdušném prostoru. Posádka 

složená z pilota a TCM je v zobrazované řídící struktuře na Obrázku 13 považována za 

stěžejní řídící prvek zajišťující řídící akce vedoucí ke čtyřem řízeným procesům. Mezi řídící 

akce se v tomto případě řadí např. pohled posádky z kabiny vrtulníku, který zajišťuje 

vizuální monitorování okolního provozu; nastavení letových přístrojů zajišťující správnost 

poskytování základních informací o vertikální rychlosti, výšce apod.; kontrola 

meteorologických podmínek a rozhodnutí o provedení/neprovedení vzletu a ovládání 

vrtulníku, které zajistí provedení letu.  

 

Nad posádkou vrtulníku LZS vykonávají kontrolu dva řídící prvky. Prvním z nich je dispečink 

krajského zdravotnického operačního střediska KZOS, který posádce vysílá pokyn ke 

vzletu společně s informacemi o lokalitě zásahu. To, aby vůbec mohla posádka vykonat 

vzlet dle pokynu obdrženého od KZOS, zajišťuje druhý řídící prvek vykonávající kontrolu 

nad posádkou vrtulníku LZS ČR, kterým je provozovatel LZS. Na základě zvolených 

postupů publikovaných ŘLP ČR zajišťuje výcvik posádky LZS, který umožní posádce lety 

dle publikovaných postupů provádět. Vodorovné vazby v této řídící struktuře znázorňují 

proces koordinace a výměny nezbytných informací přispívajících ke zvýšení bezpečnosti 

provedení letu. Levá část řídící struktury nacházející se v samostatném rámečku je v řídící 

struktuře uvedena pouze pro její úplnost. Znázorňuje řídící prvky a řídící akce, které jsou 

vykonávány zdravotnickým personálem. Nejedná se však o prvky řídící struktury, které by 

měly bezprostřední vliv na zajištění provedení letu vrtulníku LZS.  
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Obrázek 13: Řídící struktura systému „Lety vrtulníků LZS ČR v neřízeném vzdušném prostoru“, (zdroj: autor) 
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Krok 3: Identifikování nebezpečného řízení 

V kroku 3 bylo provedeno identifikování všech možných nebezpečných řízení plynoucích 

z modelu řídící struktury znázorněném na Obrázku 13. Tabulka 8 uvádí výčet všech těchto 

nebezpečných řízení, která jsou rozdělena na základě jejich typové kategorizace do 

4 různých skupin, dle informací uvedených v kapitole 3.1. Pro přehlednost nejsou tato 

nebezpečná řízení v Tabulce 8 zmíněna v jejich plném znění, ale pouze pod číselným 

označením daného typu (Typ 1 – Typ 4). Ke každému uvedenému nebezpečnému řízení 

je doplněn kontext společně s odkazem na systémové nebezpečí, které by mohlo být 

daným nebezpečným řízením zapříčiněno. Nejčastěji vyskytujícím se typem nebezpečného 

řízení je v případě Tabulky 8 Typ 2, tedy: „Provedené řízení vede k nebezpečí“. Řídící akce 

ovládání vrtulníků byla z pohledu řešení v případě tohoto kroku STPA analýzy označena 

jako nerelevantní, jelikož samotná problematika řízení letu není předmětem této práce.  
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Tabulka 8: Identifikováná nebezpečná řízení systému, (zdroj: autor) 

Řídící akce Řídící prvek 
Typ nebezpečného řízení 

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 

Publikování 
postupů 

ŘLP ČR N/R 

UCA-1: ŘLP ČR zveřejní 
postupy pro provoz IFR  
v neřízeném vzdušném 
prostoru na nesprávný 
heliport [H-4] 
 
UCA-2: ŘLP ČR zveřejní 
postupy pro provoz IFR  
v neřízeném vzdušném 
prostoru v rozporu  
s legislativními požadavky 
[H-1] 

N/R N/R 

Pokyn  
ke vzletu 

Dispečink 
KZOS 

UCA-3: Dispečink 
KZOS nevydá pokyn 
ke vzletu [H-4] 

UCA-4: Dispečink KZOS 
vydá pokyn ke vzletu LZS  
a neověří, zda posádka 
pokyn přijala [H-4, H-5] 

UCA-5: Dispečink 
KZOS vydá pokyn ke 
vzletu s časovou 
prodlevou [H-5] 

N/R 

Lokace zásahu 
Dispečink 

KZOS 

UCA-6: Dispečink 
KZOS nepředá 
informaci o lokalitě 
zásahu [H-4] 

UCA-7: Dispečink KZOS 
předá chybnou informaci o 
lokalitě zásahu [H-5] 

UCA-8: Dispečink 
KZOS opravuje 
informaci o lokalitě 
zásahu v průběhu 
letu [H-5] 

N/R 

Zajištění výcviku 
posádky 

Provozovatel 
LZS 

UCA-9: 
Provozovatel LZS 
nezajistí výcvik 
posádky 
vykonávající lety 
LZS [H-4] 

UCA-10: Provozovatel LZS 
zajistí výcvik posádky 
vykonávající lety LZS, který 
neobsahuje veškeré 
potřebné informace pro 
provedení letu LZS 
[H-1, H-2, H-3] 

N/R N/R 

Kontrola 
meteorologických 

podmínek 
Posádka 

UCA-11: Posádka 
neprovede kontrolu 
meteorologických 
podmínek před 
vzletem [H-3] 

UCA-12: Posádka neověří 
meteorologické podmínky z 
více zdrojů [H-3] 
 
UCA-13: Posádka 
neprovede kontrolu 
meteorologických 
podmínek na celé předpo-
kládané trajektorii letu [H-3] 

UCA-14: Posádka 
ověřuje 
meteorologické 
podmínky až v 
průběhu letu [H-3] 

N/R 

Rozhodnutí  
o provedení/ 
neprovedení 

vzletu 

Posádka N/R 

UCA-15: Posádka 
rozhodne o provedení 
vzletu v případě 
nepříznivých 
meteorologických 
podmínek [H-3] 

N/R N/R 

Ovládání 
vrtulníku 

Posádka N/R N/R N/R N/R 

Pohled z kabiny Posádka 

UCA-16: Posádka 
nesleduje okolní 
provoz v průběhu 
letu [H-1] 

UCA-17: Posádka 
nesleduje okolní provoz v 
průběhu letu s dostatečnou 
pozorností [H-1] 

UCA-18: Posádka 
začne věnovat 
pozornost sledování 
okolního provozu až 
v reakci na sblížení s 
jiným letadlem [H-1] 

UCA-19: 
Posádka  
v průběhu letu 
přestane 
věnovat 
pozornost 
sledování 
okolního 
provozu [H-1] 

Nastavení 
letových přístrojů 

Posádka 

UCA-20: Posádka 
nenastaví vstupní 
hodnoty pro funkci 
letových přístrojů 
před zahájením letu 
[H-2] 

UCA-21: Posádka nastaví 
neodpovídající vstupní 
hodnoty pro funkci letových 
přístrojů před zahájením 
letu  
[H-2] 

N/R N/R 

Sledování 
letových přístrojů 

Posádka 

UCA-22: Posádka 
nesleduje letové 
přístroje 
v průběhu letu [H-2] 

UCA-23: Posádka 
nesleduje letové přístroje v 
průběhu letu s dostatečnou 
pozorností [H-2] 

UCA-24: Posádka 
začne věnovat 
pozornost sledování 
letových přístrojů až 
v reakci na sblížení s 
okolním terénem  
[H-2] 

UCA-25: 
Posádka  
v průběhu letu 
přestane 
věnovat 
pozornost 
sledování 
letových 
přístrojů  
[H-2] 
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Aby byl zajištěn postup vypracování STPA analýzy dle [36], byla po identifikování 

jednotlivých nebezpečných řízení v navrhovaném modelu řídící struktury definována 

bezpečnostní omezení uvedená v Tabulce 9, která na základě stanovení potřebných 

splnění podmínek zabraňují vzniku nebezpečným řídícím akcím uvedených v Tabulce 8.  

 

Tabulka 9: Bezpečnostní omezení, (zdroj: autor) 

UNSAFE CONTROL ACTIONS CONTROLLER CONSTRAINTS 

UCA-1: ŘLP ČR zveřejní postupy pro provoz IFR v neřízeném 
vzdušném prostoru na nesprávný helipot [H-1] 

C-1: ŘLP ČR musí zveřejnit postupy pro provoz IFR v 
neřízeném vzdušném prostoru na místo tomu určené [UCA-1] 

UCA-2: ŘLP ČR zveřejní postupy pro provoz IFR v neřízeném 
vzdušném prostoru v rozporu s legislativními požadavky [H-1] 

C-2: ŘLP ČR musí zveřejnit postupy pro provoz IFR v 
neřízeném vzdušném prostoru dle informací obsažených  
v platné legislativě [UCA-2] 

UCA-3: Dispečink KZOS nevydá pokyn ke vzletu [H-4] C-3: Dispečink KZOS musí vydat pokyn ke vzletu [UCA-3] 

UCA-4: Dispečink KZOS vydá pokyn ke vzletu LZS a neověří, 
zda posádka pokyn přijala [H-4, H-5] 

C-4: Dispečink KZOS musí v případě vydání pokynu ke vzletu 
LZS ČR ověřit, zda posádka pokyn přijala. [UCA-4] 

UCA-5: Dispečink KZOS vydá pokyn ke vzletu s časovou 
prodlevou [H-5] 

C-5: Dispečink KZOS musí vydat pokyn ke vzletu bez 
zbytečné časové prodlevy. [UCA-5] 

UCA-6: Dispečink KZOS nepředá informaci o lokalitě [H-4] 
C-6: Dispečink KZOS musí předat informaci o lokalitě zásahu  
[UCA-6] 

UCA-7: Dispečink KZOS předá chybnou informaci o lokalitě 
zásahu [H-5] 

C-7: Dispečink KZOS musí předat správnou informace  
o lokalitě zásahu [UCA-7] 

UCA-8: Dispečink KZOS opravuje informaci o lokalitě zásahu  
v průběhu letu [H-5] 

C-8: Dispečink KZOS musí podat platnou informaci o lokalitě 
zásahu a v průběhu letu může docházet pouze k jejím 
drobným korekcím, nikoliv však k výraznějším změnám  
[UCA-8] 

UCA-9: Provozovatel LZS nezajistí výcvik posádky vykonávající 
lety LZS [H-4] 

C-9: Provozovatel LZS musí zajistit výcvik posádky 
vykonávající lety LZS [UCA-9] 

UCA-10: Provozovatel LZS zajistí výcvik posádky vykonávající 
lety LZS, který neobsahuje veškeré potřebné informace pro 
provedení letu LZS. [H-1, H-2, H-3] 

C-10: Provozovatel LZS musí zajistit výcvik posádky 
vykonávající lety LZS, který obsahuje veškeré potřebné 
informace pro provedení letu LZS [UCA-10] 

UCA-11: Posádka neprovede kontrolu meteorologických 
podmínek před vzletem [H-3] 

C-11: Posádka musí provést kontrolu meteorologických 
podmínek před vzletem [UCA-11] 

UCA-12: Posádka neověří meteorologické podmínky z více 
zdrojů [H-3] 

C-12: Posádka musí ověřit správnost meteorologických 
podmínek z více zdrojů [UCA-12] 

UCA-13: Posádka neprovede kontrolu meteorologických 
podmínek na celé předpokládané trajektorii letu [H-3] 

C-13: Posádka musí provést kontrolu meteorologických 
podmínek na celé předpokládané trajektorii letu [UCA-13] 

UCA-14: Posádka ověřuje meteorologické podmínky až v 
průběhu letu [H-3] 

C-14: Posádka musí ověřit meteorologické podmínky již před 
zahájením letu [UCA-14] 

UCA-15: Posádka rozhodne o provedení vzletu v případě 
nepříznivých meteorologických podmínek [H-3] 

C-15: Posádka nesmí rozhodnout o provedení vzletu v 
případě nepříznivých meteorologických podmínek [UCA-15] 

UCA-16: Posádka nesleduje okolní provoz v průběhu letu [H-1] C-16: Posádka musí sledovat okolní provoz [UCA-16] 

UCA-17: Posádka nesleduje okolní provoz v průběhu letu 
s dostatečnou pozorností [H-1] 

C-17: Posádka musí sledovat okolní provoz s maximální 
možnou pozorností [UCA-17] 

UCA-18: Posádka začne věnovat pozornost sledování okolního 
provozu až v reakci na sblížení s jiným letadlem [H-1] 

C-18: Posádka musí sledovat okolní provoz po celou dobu 
letu [UCA-18] 

UCA-19: Posádka v průběhu letu přestane věnovat pozornost 
sledování okolního provozu [H-1] 

C-19: Posádka musí sledovat okolní provoz po celou dobu 
letu [UCA-19] 

UCA-20: Posádka nenastaví vstupní hodnoty pro funkci 
letových přístrojů před zahájením letu [H-2] 

C-20: Posádka musí nastavit vstupní hodnoty pro funkci 
letových přístrojů před zahájením letu [UCA-20] 

UCA-21: Pilot nastaví neodpovídající vstupní hodnoty pro 
funkci letových přístrojů před zahájením letu [H-2] 

C-21: Pilot musí nastavit odpovídající vstupní hodnoty  
pro funkci letových přístrojů před zahájením letu [UCA-21] 

UCA-22: Posádka nesleduje letové přístroje v průběhu letu  
[H-2] 

C-22: Posádka musí sledovat letové přístroje v průběhu 
celého letu [UCA-22] 

UCA-23: Posádka nesleduje letové přístroje v průběhu letu 
s dostatečnou pozorností [H-2] 

C-23: Posádka musí sledovat letové přístroje 
v průběhu celého letu s dostatečnou pozorností [UCA-23] 

UCA-24: Posádka začne věnovat pozornost sledování letových 
přístrojů až v reakci na sblížení s okolním terénem [H-2] 

C-24: Posádka musí sledovat letové přístroje v průběhu 
celého letu [UCA-24] 

UCA-25: Posádka v průběhu letu přestane věnovat pozornost 
sledování letových přístrojů [H-2] 

C-25: Posádka musí sledovat letové přístroje v průběhu 
celého letu [UCA-25] 
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Krok 4: Identifikování scénářů ztrát 

Čtvrtý a zároveň také poslední krok STPA analýzy spočívá v identifikování scénářů ztrát, 

u kterých musí být uvažovány oba základní způsoby definované v kapitole 3.1 zabývající 

se teoretickou částí STPA analýzy. Scénáře ztrát identifikované v systému provedení letu 

vrtulníku v neřízeném vzdušném prostoru, vedoucí k nebezpečnému řízení, jsou uvedeny 

níže: 

 

ŘLP ČR-UCA-1:  ŘLP ČR zveřejní postupy pro provoz IFR v neřízeném vzdušném prostoru 

na nesprávný heliport [H-4]. 

Scénář 1 pro UCA-1: ŘLP ČR zveřejní postupy pro provoz IFR v neřízeném vzdušném 

prostoru na nesprávný heliport [UCA-1] z důvodu absence informace o skutečné potřebě 

návrhů postupů IFR na dané místo vzletu/přistání. Jelikož posádka LZS neobdržela 

informace o publikovaných postupech na potřebné místo vzletu/přistání, nebyl proveden 

vzlet vrtulníku [H-4].  

 

ŘLP ČR-UCA-2: ŘLP ČR zveřejní postupy pro provoz IFR v neřízeném vzdušném prostoru 

v rozporu s legislativními požadavky [H-1]. 

Scénář 1 pro UCA-2: ŘLP ČR zveřejní postupy pro provoz IFR v neřízeném vzdušném 

prostoru v rozporu s legislativními požadavky [UCA-2] z důvodu neznalosti legislativy 

a publikovaných postupů. Jelikož posádka LZS s těmito chybně publikovanými postupy 

v reálném provozu počítá, zapříčiní to nedodržení stanovených rozstupů od okolního 

provozu v průběhu letu [H-1]. 

 

Dispečink KZOS-UCA-3: Dispečink KZOS nevydá pokyn ke vzletu [H-4]. 

Scénář 1 pro UCA-3: Z důvodu přetížení dispečinku enormním množstvím nově příchozích 

tísňových výzev dispečink KZOS nevydá pokyn ke vzletu [UCA-3]. Jelikož posádka 

neobdrží pokyn ke vzletu, není proveden vzlet vrtulníku [H-4]. 

 

Dispečink KZOS-UCA-4: Dispečink KZOS vydá pokyn ke vzletu LZS a neověří, zda 

posádka pokyn přijala [H-4, H-5]. 

Scénář 1 pro UCA-4: Dispečink KZOS vydá pokyn ke vzletu LZS a neověří, zda posádka 

pokyn přijala [UCA-4], jelikož z důvodu nízké frekvence zásahů nepředpokládal přehlédnutí 

pokynu. Z důvodu toho, že posádka pokyn nezaregistroval, nebyl proveden vzlet vrtulníku 

LZS [H-4] za účelem zajištění lékařské pomoci. 
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Scénář 2 pro UCA-4: Dispečink KZOS vydá pokyn ke vzletu LZS a neověří, zda posádka 

pokyn přijala [UCA-4], jelikož z důvodu nízké frekvence zásahů nepředpokládal přehlédnutí 

pokynu. Z důvodu toho, že posádka pokyn nezaregistroval, neobdrží pacient náležitou péči  

[H-5]. 

 

Dispečink KZOS-UCA-5: Dispečink KZOS vydá pokyn ke vzletu s časovou prodlevou  

[H-5]. 

Scénář 1 pro UCA-5: Z důvodu přetížení dispečinku enormním množstvím nově příchozích 

tísňových výzev dispečink KZOS vydá pokyn ke vzletu s časovou prodlevou [UCA-5]. 

Jelikož je posádce LZS oznámen pokyn ke vzletu s časovou prodlevou, pacient neobdrží 

náležitou péči [H-5]. 

 

Dispečink KZOS-UCA-6: Dispečink KZOS nepředá informaci o lokalitě [H-4]. 

Scénář 1 pro UCA-6: Z důvodu přetížení dispečinku enormním množstvím nově příchozích 

tísňových výzev dispečink KZOS nepředá informaci o lokalitě [UCA-6]. Jelikož posádka tuto 

stěžejní informaci neobdrží, není proveden vzlet vrtulníku [H-4]. 

 

Dispečink KZOS-UCA-7: Dispečink KZOS předá chybnou informaci o lokalitě [H-5]. 

Scénář 1 pro UCA-7: Z důvodu nesprávné funkčnosti systému zaměřujícího polohu osoby 

oznamující tísňovou výzvu dispečink KZOS předá chybnou informaci o lokalitě [UCA-7]. 

Jelikož posádka letí na chybné místo zásahu, neobdrží pacient náležitou péči [H-5]. 

 

Dispečink KZOS-UCA-8: Dispečink KZOS opravuje informaci o lokalitě zásahu v průběhu 

letu [H-5]. 

Scénář 1 pro UCA-8: Z důvodu obnovení funkčnosti systému zaměřujícího polohu osoby 

oznamující tísňovou výzvu opravuje dispečink KZOS informaci o lokalitě zásahu v průběhu 

letu [UCA-8]. Na základě této informace musí posádka přeplánovat trajektorii letu, díky 

čemuž pacient neobdrží náležitou péči včas [H-5]. 

 

Provozovatel LZS-UCA-9: Provozovatel LZS nezajistí výcvik posádky vykonávající lety 

LZS [H-4]. 

Scénář 1 pro UCA-9: Provozovatel LZS nezajistí výcvik posádky vykonávající lety LZS  

[UCA-9] z důvodu nedostatečných finančních prostředků v důsledku čehož nemohou 

někteří členové posádky (konkrétně piloti) vykonávat jejich činnost. I přes potřebu zásahu 

LZS není možné provést vzlet vrtulníku [H-4].   
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Scénář 2 pro UCA-9: Provozovatel LZS nezajistí výcvik posádky vykonávající lety LZS  

[UCA-9] z důvodu chyby v záznamech o platnosti licence pilotů. V důsledku toho nemohou 

někteří členové posádky (konkrétně piloti) vykonávat jejich činnost. I přes potřebu zásahu 

LZS není možné provést vzlet vrtulníku [H-4].   

 

Provozovatel LZS-UCA-10: Provozovatel LZS zajistí výcvik posádky vykonávající lety 

LZS, který neobsahuje veškeré potřebné informace pro provedení letu LZS [H-1, H-2, H-3]. 

Scénář 1 pro UCA-10: Provozovatel LZS zajistí výcvik posádky vykonávající lety LZS, který 

neobsahuje veškeré potřebné informace pro provedení letu LZS [UCA-10] z důvodu úspory 

času potřebného pro výcvik. Posádka v důsledku toho nedisponuje potřebnými informacemi 

o minimálních hodnotách rozstupů od okolního provozu. V průběhu letu proto dojde k jejich 

narušení [H-1].   

Scénář 2 pro UCA-10: Provozovatel LZS zajistí výcvik posádky vykonávající lety LZS, který 

neobsahuje veškeré potřebné informace pro provedení letu LZS [UCA-10] z důvodu úspory 

času potřebného pro výcvik. Posádka v důsledku toho nedisponuje potřebnými informacemi 

o minimální stanovené vzdálenosti od překážek. V průběhu letu proto dojde k narušení 

těchto stanovených vzdáleností [H-2]. 

Scénář 3 pro UCA-10: Provozovatel LZS zajistí výcvik posádky vykonávající lety LZS, který 

neobsahuje veškeré potřebné informace pro provedení letu LZS [UCA-10] z důvodu úspory 

času potřebného pro výcvik. Důsledkem je, že posádka není seznámena s tím, že je pro 

provoz LZS v ČR zakázáno létat v prostředí se známou námrazou. Vlet do tohoto prostředí 

zapříčiní tvorbu námrazy na těch částech vrtulníku, které nejsou vybaveny 

protinámrazovým systémem (např. skla kabiny vrtulníku, trup apod.) a ztrátu řízení vrtulníku 

[H-3]. 

 

Posádka-UCA-11: Posádka neprovede kontrolu meteorologických podmínek před vzletem  

[H-3]. 

Scénář 1 pro UCA-11: Posádka (konkrétně pilot) neprovede kontrolu meteorologických 

podmínek před vzletem [UCA-11], jelikož jsou v místě vzletu meteorologické podmínky 

příznivé a pilot tak na základě vlastních zkušeností nepředpokládá jejich změnu v průběhu 

letu. Za letu však dojde k jejich prudkému zhoršení. Nepříznivé meteorologické podmínky 

zapříčiní ztrátu řízení vrtulníku [H-3]. 

 

Posádka-UCA-12: Posádka neověří meteorologické podmínky z více zdrojů [H-3]. 

Scénář 1 pro UCA-12: Posádka (konkrétně pilot) neověří meteorologické podmínky z více 

zdrojů [UCA-12], protože na základě zkušeností standardně využívá informace především 
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z jednoho osvědčeného zdroje. Při ověřování meteorologických podmínek před letem pilot 

nezaznamenal krátkodobý výpadek systému tohoto zdroje, z důsledku kterého nebyly 

meteorologické informace poskytnuté tímto zdrojem aktuální. V průběhu letu posádka 

(konkrétně pilot) neočekávaně vlétnul do prostředí s nepříznivými meteorologickými 

podmínkami. Nepříznivé meteorologické podmínky způsobily ztrátu řízení vrtulníku [H-3]. 

 

Posádka-UCA-13: Posádka neprovede kontrolu meteorologických podmínek na celé 

předpokládané trajektorii letu [H-3]. 

Scénář 1 pro UCA-13: Posádka (konkrétně pilot) neprovede kontrolu meteorologických 

podmínek na celé předpokládané trajektorii letu [UCA-13], jelikož jsou v místě vzletu 

meteorologické podmínky příznivé a pilot tak na základě vlastních zkušeností 

nepředpokládá jejich změnu v průběhu letu. Za letu však dojde k jejich prudkému zhoršení. 

Nepříznivé meteorologické podmínky zapříčiní ztrátu řízení vrtulníku [H-3]. 

 

Posádka-UCA-14: Posádka ověřuje meteorologické podmínky až v průběhu letu [H-3]. 

Scénář 1 pro UCA-14: Jelikož došlo v místě vzletu k neočekávanému výpadku signálu, 

rozhodla se posádka (konkrétně pilot) provést vzlet a ověřit meteorologické podmínky až 

v průběhu letu [UCA-14]. Jelikož nedošlo ke včasnému ověření meteorologických 

podmínek, vlétl pilot do prostředí, kde meteorologické podmínky klesly pod stanovená 

minima. To způsobilo ztrátu řízení vrtulníku [H-3]. 

 

Posádka-UCA-15: Posádka rozhodne o provedení vzletu v případě nepříznivých 

meteorologických podmínek [H-3]. 

Scénář 1 pro UCA-15: Posádka (konkrétně pilot) rozhodne o provedení vzletu za 

nepříznivých meteorologických podmínek [UCA-15], jelikož se domníval, že jsou tyto 

podmínky stále přípustné. Špatné meteorologické podmínky v průběhu letu způsobily ztrátu 

řízení vrtulníku [H-3]. 

 

Posádka-UCA-16: Posádka nesleduje okolní provoz v průběhu letu [H-1]. 

Scénář 1 pro UCA-16: Posádka nesleduje okolní provoz v průběhu letu [UCA-16], jelikož 

z důvodu stále zhoršujících se meteorologických podmínek věnuje 100% její pozornosti 

sledováním jejich vývoje. To má za následek nedodržení stanovených rozstupů od okolního 

provozu v průběhu letu [H-1]. 
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Posádka-UCA-17:  Posádka nesleduje okolní provoz v průběhu letu s dostatečnou 

pozorností [H-1]. 

Scénář 1 pro UCA-17:  Posádka (konkrétně pilot) nesleduje okolní provoz v průběhu letu 

s dostatečnou pozorností [UCA-17], jelikož věnuje pozornost také řešení stavu pacienta. 

Zanedbání sledování okolního provozu v tomto případě zapříčinilo nedodržení stanovených 

rozstupů od okolního provozu v průběhu letu [H-1]. 

Scénář 2 pro UCA-17:  Posádka (konkrétně pilot) nesleduje okolní provoz v průběhu letu 

s dostatečnou pozorností [UCA-17] jelikož téměř veškerou jej pozornost soustředí na 

vyhodnocení stále zhoršující se meteorologické situace v průběhu letu. Zanedbání 

sledování okolního provozu v tomto případě zapříčinilo nedodržení stanovených rozstupů 

od okolního provozu v průběhu letu [H-1]. 

 

Posádka-UCA-18: Posádka začne věnovat pozornost sledování okolního provozu až 

v reakci na sblížení s jiným letadlem [H-1]. 

Scénář 1 pro UCA-18: Posádka začne věnovat pozornost sledování okolního provozu až 

v reakci na sblížení s jiným letadlem [UCA-18], jelikož byla z důvodu rychle zhoršujících se 

meteorologických podmínek nucena soustředit jejich pozornost na monitorování vývoje této 

situace. Jelikož došlo k identifikování sblížení vrtulníku s jiným letadlem pozdě a nebylo 

tudíž možné provést včasnou reakci pilota na tuto situaci, způsobí to nedodržení 

stanovených rozstupů od okolního provozu v průběhu letu [H-1]. 

 

Posádka-UCA-19: Posádka v průběhu letu přestane věnovat pozornost sledování okolního 

provozu [H-1]. 

Scénář 1 pro UCA-19: Jelikož se v průběhu letu výrazně zhorší meteorologické podmínky, 

posádka přestane věnovat pozornost sledování okolního provozu [UCA-19] a veškerou její 

pozornost soustředí na vyhodnocení budoucího průběhu této situace. Absence sledování 

okolního provozu z kabiny vrtulníku zapříčiní nedodržení stanovených rozstupů od okolního 

provozu v průběhu letu [H-1]. 

 

Posádka-UCA-20: Posádka nenastaví vstupní hodnoty pro správnou funkci letových 

přístrojů před zahájením letu [H-2]. 

Scénář 1 pro UCA-20: Posádka nenastaví vstupní hodnoty pro správnou funkci letových 

přístrojů před zahájením letu [UCA-20], jelikož z důvodu časové tísně a působícího stresu 

na tento úkon zapomněl. Vstupní hodnoty tak zůstaly nastaveny dle podmínek 
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převládajících při předchozím letu a neodpovídaly podmínkám současným. V důsledku 

toho nebyly během letu dodrženy stanovené vzdálenosti od překážek [H-2]. 

 

Posádka-UCA-21: Posádka nastaví neodpovídající vstupní hodnoty pro funkci letových 

přístrojů před zahájením letu [H-2]. 

Scénář 1 pro UCA-21: Posádka nastaví neodpovídající vstupní hodnoty pro funkci letových 

přístrojů před zahájením letu [UCA-21], jelikož mu byly tyto vstupní hodnoty sděleny 

chybně.  V důsledku toho nebyly během letu dodrženy stanovené vzdálenosti od překážek 

[H-2]. 

Scénář 2 pro UCA-21: Vlivem působení přílišného množství vnějších podnětů na posádku 

(zjišťování vstupních hodnot, ověřování meteorologických podmínek, komunikace 

s lékařem apod.) během předletové přípravy, nastaví posádka neodpovídající vstupní 

hodnoty pro funkci letových přístrojů před zahájením letu [UCA-21]. V důsledku toho nebyly 

během letu dodrženy stanovené vzdálenosti od překážek [H-2]. 

 

Posádka-UCA-22: Posádka nesleduje letové přístroje v průběhu letu [H-2]. 

Scénář 1 pro UCA-22: Posádka nesleduje letové přístroje v průběhu letu [UCA-22], jelikož 

z důvodu stále zhoršujících se meteorologických podmínek věnuje 100% její pozornosti 

sledováním vývoje této situace. To má za následek nedodržení stanovených vzdáleností 

od překážek v průběhu letu [H-2]. 

 

Posádka-UCA-23: Posádka nesleduje letové přístroje v průběhu letu s dostatečnou 

pozorností [H-2]. 

Scénář 1 pro UCA-23: Posádka nesleduje letové přístroje v průběhu letu s dostatečnou 

pozorností [UCA-23], jelikož téměř veškerou jej pozornost soustředí na vyhodnocení stále 

zhoršující se meteorologické situace v průběhu letu. Zanedbání sledování letových přístrojů 

v tomto případě zapříčinilo nedodržení stanovených vzdáleností od překážek v průběhu 

letu [H-2]. 

Scénář 2 pro UCA-23: Posádka nesleduje letové přístroje v průběhu letu s dostatečnou 

pozorností [UCA-23], jelikož věnuje pozornost také řešení stavu pacienta. Zanedbání 

sledování letových přístrojů v tomto případě zapříčinilo nedodržení stanovených 

vzdáleností od překážek v průběhu letu [H-2]. 

 

Posádka-UCA-24: Posádka začne věnovat pozornost sledování letových přístrojů až 

v reakci na sblížení s okolním terénem [H-2]. 
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Scénář 1 pro UCA-24: Posádka začne věnovat pozornost sledování letových přístrojů až 

v reakci na sblížení s jiným letadlem [UCA-24], jelikož byla z důvodu rychle zhoršujících se 

meteorologických podmínek nucena soustředit jejich pozornost na monitorování vývoje této 

situace. Jelikož došlo k identifikování sblížení vrtulníku s okolním terénem pozdě a nebylo 

tudíž možné provést včasnou reakci posádky na tuto situaci, zapříčiní to nedodržení 

stanovených vzdáleností od překážek v průběhu letu [H-2]. 

 

Posádka-UCA-25: Posádka v průběhu letu přestane věnovat pozornost sledování letových 

přístrojů [H-2]. 

Scénář 1 pro UCA-25: Jelikož se v průběhu letu výrazně zhorší meteorologické podmínky, 

posádka v průběhu letu přestane věnovat pozornost sledování letových přístrojů [UCA-25] 

a veškerou její pozornost soustředí na vyhodnocení budoucího průběhu meteorologické 

situace. Absence sledování okolního letových přístrojů zapříčiní nedodržení stanovených 

vzdáleností od překážek v průběhu letu [H-2]. 

 

Zároveň byly v navrhované řídící struktuře identifikovány 2 scénáře ztrát, které nevychází 

z řídících akcí. K vytvoření těchto scénářů bylo potřebné identifikovat ty faktory, které 

ovlivňují řídící akci vykonanou řídícím prvkem. Takovými scénáři jsou: 

   

Scénář 1 (Posádka – ŘLP/AČR) 

Posádka vlétne do aktivovaného prostoru bez předchozí koordinace s FIC/AČR, což 

zapříčiní nedodržení stanovených rozstupů od okolního provozu nacházejícího se v tomto 

prostoru  

[H-1]. 

 

Scénář 2 (Posádka – AFIS/Radio) 

Posádka vlétne do ATZ bez předchozí koordinace s AFIS / Radio, což zapříčiní nedodržení 

stanovených rozstupů od okolního provozu nacházejícího se v tomto prostoru [H-1]. 

 

3.3 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROVEDENÉ STPA ANALÝZY 

Výstupem STPA analýzy provozu vrtulníků v neřízeném prostoru je souhrn ztrátových 

scénářů, které kauzálním způsobem odhalují stavy, jichž může systém dosáhnout a jejichž 

hrozbu vzniku je zapotřebí eliminovat. Z větší částí jsou v případě navržené řídící struktury 

ztrátové scénáře vzniklé pochybením lidského faktoru. Jednou z možných eliminování 

těchto faktorů je přidání nového kontrolního prvku do tohoto systému. Takovým prvkem by 

mohlo být např. zajištění jednoho unifikovaného zdroje poskytování meteorologických 
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informací, který by byl pro tyto lety certifikovaný. Dalším možným zajištěním poskytování 

těchto informací posádce vrtulníku by bylo technické dovybavení vrtulníku meteorologickým 

radarem, který by zobrazoval aktuální situaci bez ohledu na pokrytí mobilního signálu. 

V případě účelného zavedení IFR postupů na ty heliporty, u kterých dochází k limitnímu 

snížení podmínek VMC nejčastěji, by bylo možné eliminovat ztrátový scénář týkající se 

špatného rozhodnutí pilota o provedení zásahu. V případech, kde by bylo např. u plánování 

sekundárního letu předpokládáno zhoršení meteorologických podmínek za letu, by pilot 

mohl rozhodnout o využití IFR postupů a mohli by tak předejít dopadům chybnému 

vyhodnocení předpovědi meteorologických podmínek na proveditelnost letu LZS. Po 

konzultaci se zástupci LZS ČR bylo zjištěno, že oni sami vnímají jisté nedostatky, které 

mohou v reálném provozu vést ke ztrátovým scénářům. Jedním ze sdělených nedostatků 

je doposud nemožné monitorování pohybů okolního provozu na palubě vrtulníku. 

U několika provozovatelů se proto v požadavcích týkajících se budoucího vývoje systémů 

nachází letecký výstražný protisrážkový systém (TCAS – Traffic Alert and Collision 

Avoidance System), který by tuto přehledovou informaci během letu zajistil. Navrhované 

změny vedoucí k eliminování hrozby vzniku ztrátových scénářů však znamenají určité 

zvýšení provozních nákladů. Jelikož by však v těchto případech došlo ke zvýšení 

bezpečnosti letu, je na posouzení, zda by bylo vhodné, aby byly v tomto případě dodatečné 

náklady tím faktorem, který by zařazení nových prvků do systému limitoval. 
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4 NÁVRH VYUŽITÍ PINS DO PROVOZU LZS ČR 

Kritéria pro zavedení postupů PinS do reálného provozu jsou popsána v dokumentu ICAO 

„Procedures for Air Navigation Services – Aircraft Operations (PANS-OPS), Volume II 

(Doc 8168 OPS/611). Vzhledem k tomu, že je cílem této kapitoly navrhnout využití PinS 

postupů (PinS příletů a odletů) v rámci provozu LZS ČR, jsou informace zmíněné v tomto 

dokumentu, ze kterých vychází také obsah leteckého předpisu L8168/I Provoz letadel – 

Letové postupy, pro popis takových postupů stěžejními. První část kapitoly vytváří obecný 

přehled o podmínkách a požadavcích na PinS postupy „pokračujte podle VFR“, které jsou 

v případě konkrétních návrhů napříč heliporty LZS ČR uplatňovány v její další části. Ta 

obsahuje jak popis kritérií pro výběr konkrétních heliportů do návrhu, tak i samotný návrh 

postupů PinS. 

 

Aby bylo možné navrhnout postupy PinS v reálném prostředí ČR, byl za využití 

multiplatformního geografického informačního systému QGIS verze 3.18.2 (Quantum 

Geographical Informational System) vytvořen základní model obsahující jak mapový 

podklad, který umožňuje práci s reálnou nadmořskou výškou terénu napříč celým územím 

republiky, tak i reálné rozdělení vzdušného prostoru ČR. Vektorová data, ve formátu 

Shapefile, byla pro přesné zobrazení těchto prostorů poskytnuta Řízením letového provozu, 

s.p. Pro účely modelování reálné situace vzdušného prostoru na území ČR dle stávajících 

podmínek, bylo v tomto případě potřebné ověřit, k jakému povrchu jsou jednotlivé výšky 

vzdušných prostorů vztaženy (výška nad zemí / nadmořská výška) a dle vztažné výšky tyto 

prostory namodelovat tak, aby je bylo možné zobrazit ve trojrozměrném prostředí ČR.  

 

4.1 PODMÍNKY PRO NAVRHOVÁNÍ POSTUPŮ PINS 

Vzhledem k tomu, že žádný z heliportů nacházející se na území ČR sloužící pro provoz 

LZS nesplňuje definované standardy pro heliporty, zaměřuje se tato kapitola na definování 

postupů PinS „pokračujte podle VFR“, u kterých se ve vizuální fází letu uplatňují dnes již 

využívaná pravidla letu dle VFR. Popis postupů vychází zejména z informací uvedených 

v dokumentech: letecký předpis L8168/I Provoz letadel – Letové postupy a „Procedures for 

Air Navigation Services – Aircraft Operations (PANS-OPS), Volume II (Doc 8168 OPS/611), 

které jsou dále využity v kapitole 4.3. 
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Přiblížení PinS „pokračujte podle VFR“ 

Z důvodu toho, že jsou postupy PinS založeny na konceptu PBN, řídí se tato přiblížení dle 

definovaných podmínek na základě rozdělení příletů do jednotlivých úseků přiblížení, 

kterými jsou: úsek počátečního, středního a konečného přiblížení, úsek nezdařeného 

přiblížení. Pro účely této práce jsou v návrhu konkrétních přiblížení využívány podmínky 

pro 3 úseky příletových tratí, kterými jsou: počáteční, střední a konečný úsek přiblížení. 

Důvodem takového rozhodnutí bylo naplnění dalšího dílčího cíle této práce, kterým je 

vytvoření návrhu sítě tratí LLR na zvolené heliporty pro LZS ČR. Aby bylo možné navrhnout 

napojení těchto tratí na postupy PinS, je stěžejní vytvořit nejprve návrh těchto 

3 zmiňovaných úseků přiblížení. Pro ucelený přehled o problematice PinS přiblížení 

„pokračujte podle VFR“ jsou v této části kapitoly uvedeny také podmínky pro návrh 

nezdařeného přiblížení. 

 

Pro postupy PinS přiblížení jsou dále v této kapitole uváděny a uplatňovány minimální 

hodnoty publikované pro PinS přiblížení o navigační specifikaci RNP APCH s minimy LPV. 

Jedná se o přiblížení s vertikálním vedením, využívající SBAS, jenž je nezávislé na údajích 

z barometrického výškoměru. Jeho značnou výhodou je to, že z důvodu využití SBAS 

nepožaduje žádnou dodatečnou pozemní infrastrukturu a navíc zajišťuje nepřesné 

přístrojové přiblížení s velmi nízkými minimy (umožňuje umístit bod MAPt do nižší 

nadmořské výšky než v případě navigační specifikace RNP APCH s minimy LNAV) 

k danému místu přistání. 

 

Podmínky pro navrhovaný gradient klesání jsou pro všechny úseky PinS přiblížení 

jednotné. Jeho optimální hodnota je stanovena na 6,5 %. Pro ty případy, kde je 

z provozních důvodů nutné navrhovat přílety s vyšším gradientem klesání, je doporučená 

hodnota maxima rovna 10 %. V některých případech může dojít ke schválení gradientu 

klesání až do hodnoty 13,2 %, v tomto případě musí být ale snížena maximální rychlost na 

165 km/h IAS (Indicated Airspeed – Indikovaná vzdušná rychlost). [37] 

 

Úsek počátečního přiblížení (IAS – Initial Approach Segment) 

Úsek počátečního přiblížení začíná na fixu počátečního přiblížení (IAF – Initial Approach 

Fix) a končí ve fixu středního přiblížení (IF – Intermediate Fix). Na úsek středního přiblížení 

může v případě přiblížení s vertikálním vedením IAS navazovat tratí lišící se maximálně 

o 90°. Celková délka tohoto úseku by neměla překračovat hodnotu 10 NM (18,52 km), 

pokud to nevyžadují provozní požadavky. Optimální délka segmentu je pro lety kategorie H 

stanovena na 3 NM. Primárně je tento segment konstruován pro lety vrtulníků dosahující 



65 
 

rychlosti 220 km/h IAS, ale tam, kde existují určitá provozní opatření, může být hodnota této 

rychlosti snížena na 165 km/h IAS. Toto omezení musí být uvedeno na mapě příletu. 

Ochrana nad překážkami je zajišťována v rámci primárního a sekundárního ochranného 

prostoru znázorněného na Obrázku 14. [26, 37] 

 

Obrázek 14: Ochranné prostory pro postup RNP APCH [37] 

V návrhu kapitoly 4.3 je pro tento případ vycházeno z hodnot, které uvádí [37] pro přiblížení 

typu RNP APCH. Šířka ochranného prostoru je popsána hodnotou udávající polovinu šířky 

ochranného prostoru (A/W – Area Semi-width) viz Tabulka 10. 

 

Tabulka 10: Šířka ochranných prostorů pro postup RNP APCH (hodnoty uvedeny v NM) [37] 

 

 

Šířka primárního ochranného prostoru je tedy pro bod IAF 1,1 NM (2037,2 m) vpravo i vlevo 

od příletové trati. Minimální výška trati, tedy bezpečná nadmořská výška nad 

překážkami / bezpečná výška nad překážkami (OCA – Obstacle Clearance Altitude/ 

OCH – Obstacle Clearance Height) je určena výškou nejnebezpečnější, tedy nejvyšší 

překážky, ke které je připočítána stanovená hodnota minimální výšky nad překážkami 

(MOC – Minimum Obstacle Clearance), ta je v tomto případě předepsána pro celou šířku 

primárního prostoru na hodnotu 1000 ft. U sekundárního prostoru se používá stejná 

hodnota této definované šířky s tím rozdílem, že pro sekundární oblast ochranného 

prostoru se hodnota MOC snižuje rovnoměrně od okraje primární oblasti po okraj 

sekundární na hodnotu 0 ft. [26, 37] 
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Úsek středního přiblížení (IS – Intermediate Approach Segment) 

Tento úsek začíná v bodě IAF, končí ve fixu konečného přiblížení (FAF – Final Approach 

Fix) a měl by být letěn ve stejném směru, jako je následující úsek konečného přiblížení. 

V případech, kdy tomu tak možné není, a je potřebné v bodě FAF zkonstruovat změnu 

kurzu, nesmí tato změna překročit hodnotu 60°. Optimální délka tohoto segmentu je 

stanovena na 3 NM (5,56 km). Minimální hodnota délky trati nesmí být nižší než 2 NM 

(3,7 km), zároveň nesmí být trať delší než 10 NM (18.52 km). Minimální délka trati se také 

odvíjí od velikosti úhlu zatáčení v bodu IF. Stejně, jako je tomu v případě úseku počátečního 

přiblížení, je i tento segment konstruován pro lety vrtulníků dosahující rychlosti 220 km/h 

IAS, ale tam, kde existují určitá provozní opatření, může být hodnota této rychlosti snížena 

na 165 km/h IAS. Toto omezení musí být uvedeno na mapě příletu. Šířky ochranných 

prostorů jsou i v tomto případě odvozeny z Tabulky 10 a jsou totožné s těmi, které jsou 

publikovány pro úsek IAS. Rozdílná je v tomto případě však hodnota MOC, která je pro 

primární prostor tohoto úseku příletu stanovena na hodnotu 492 ft. Pro sekundární 

ochrannou oblast se totožně, jako v případě IAS, snižuje hodnota MOC rovnoměrně od 

okraje primární ochranné oblasti po okraj sekundární na hodnotu 0 ft. [26, 37] 

 

Úsek konečného přiblížení (FAS – Final Approach Segment) 

Počátek úseku FAS, je v bodě FAF a jeho ukončení je stanoveno polohou bodu MAPt, který 

je určen geografickými souřadnicemi. Optimální délka tohoto úseku je stanovena na 3,2 NM 

(5,92 km). Primárně je tento segment trati navrhován pro přílety do maximální rychlosti 

130 km/h IAS, ale ve specifických případech, kde mohou vrtulníky v úseku konečného 

přiblížení dosahovat rychlosti až 165 km/h IAS, musí být použita také pro úsek nezdařeného 

přiblížení. Toto omezení musí být ale uvedeno na příletové mapě. Šířky ochranných 

prostorů jsou stejně tak jako v předchozích segmentech přiblížení i zde odvozeny 

z Tabulky 10. Pro bod FAF je tato hodnota (1/2 A/W) stanovena na 1,15 NM a pro bod MAPt 

je rovna 0,8 NM. Hodnota MOC je pro primární ochranný prostor tohoto úseku příletu 

stanovena na 246 ft. Pro sekundární ochranný prostor se totožně, jako v případě IAS, 

snižuje hodnota MOC rovnoměrně od okraje primární oblasti po okraj sekundární na 

hodnotu 0 ft. V místě, kde se nachází bod MAPt nebo po dosažení výšky rozhodnutí pro 

klesání, která je větší nebo rovna 250 ft (DH – Decision Height), podle toho, čeho dosáhne 

dříve, přechází pilot v případě, že získání vizuální reference na let dle podmínek VFR. Za 

těchto podmínek letu pokračuje pilot dále na heliport [38]. Délka tohoto úseku není 

v případě dokumentu PANS-OPS pro tento typ PinS příletu explicitně určena. [26, 37] 
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Nezdařené přiblížení 

V případě přiblížení PinS „pokračujte podle VFR“ s RNP a minimy LPV musí pilot, pokud je 

to nezbytné, zahájit tuto fázi letu v/nad bodem MAPt nebo v případě, kdy dosáhl hodnoty 

DH podle toho, čeho dosáhne dříve. Úsek nezdařeného přiblížení končí v definovaném 

bodě dle [37]. Tento úsek je možné rozdělit na 3 fáze, kterými jsou: počáteční, střední 

a konečná fáze nezdařeného přiblížení. Počáteční fáze, která je letěna horizontálním letem 

a je pro ni určena MOC 246 ft, začíná v bodě MAPt a je ukončena v případě dosažení bodu 

začátku stoupání (SOC – Start of Climb)6. V tomto bodě na ni navazuje střední fáze 

nezdařeného přiblížení, která je ukončena tam, kde vrtulník poprvé vystoupá do výšky 

132 ft nad překážkami a je pro něj možné tuto výšku udržovat. Trať středního úseku 

nezdařeného přiblížení se může od trati počátečního úseku lišit o 15°. Nominální gradient 

stoupání je pro tento úsek stanoven na 4,2 %. Pokud je to z hlediska provozního nutné, lze 

použít i jiné hodnoty gradientů, které jsou blíže specifikovány v [37]. Poslední úsek 

nezdařeného přiblížení je ukončen bodem, ve kterém je zahájeno nové přiblížení a platí 

zde v případě předepsaného gradientu stoupání stejné podmínky, jako pro střední úsek 

nezdařeného přiblížení. [37] 

 

Odlety „pokračujte podle VFR“ 

Odlety PinS „pokračujte podle VFR“ jsou zahájeny  letem dle pravidel VFR, v rámci kterého 

není pilotům poskytována žádná ochrana před překážkami. MOC se tedy v tomto úseku 

neaplikuje. Přechod na let IFR nastává v případě, jakmile vrtulník přelétne bod IDF v nebo 

nad definovanou hodnotou MCA/MCH (Minimum Crossing Height – Minimální výška 

křižování). Od tohoto bodu se pro konstruování odletu PinS používá návrhový gradient 

stoupání 5% a je poskytována ochrana letu před překážkami. Pro MCH platí v těchto 

případech minimální hodnota 295 ft. Šířky ochranných prostorů uplatňovaných 

v návrhu kapitole 4.3 v případě odletů PinS jsou uvedeny v Tabulce 11.    

    

Tabulka 11: Šířka ochranných prostorů pro postup RNP 0.3 (hodnoty uvedeny v NM) [37] 

 

                                                
6 Výpočet tohoto bodu je uveden v dokumentu ICAO PANS-OPS (Part I, Section 4, Chapter 6). [37] 
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4.2 VÝBĚR HELIPORTŮ DO NÁVRHU 

V rámci výběru heliportů do návrhu jak PinS postupů, tak i následně tratí LLR, byly 

zhodnoceny všechny heliporty na území ČR, které slouží jakožto základny pro danou LZS 

ČR nebo ty heliporty, které se nachází v areálu některého z traumacenter, na něž jsou 

základny LZS ČR z provozního hlediska navázány. Hlavním kritériem pro výběr heliportů 

do návrhu je vzhledem k vyspecifikovanému cíli této práce jejich umístění v neřízeném 

vzdušném prostoru, tedy ve vzdušném prostoru třídy G. Tabulka 12 obsahuje kompletní 

seznam všech heliportů spadajících do dvou výše zmíněných kategorií, z nějž byly vybrány 

pouze ty z nich, které se nachází ve vzdušném prostoru třídy G. 

 

Tabulka 12: Heliporty obsluhované LZS ČR (traumacentra a základny LZS ČR);  
(heliporty nacházející se mimo vzdušný prostor třídy G (bílá), heliporty vybrané do návrhu 

nacházející se ve vzdušném prostoru třídy G (zelená), heliporty do návrhu nezařazené 
(oranžová)), (zdroj: autor na základě [15,20]) 

  

Posledním stanoveným kritériem, dle kterého byl vybrán finální seznam heliportů, byly 

dostupné informace o směrech přiblížení a odletu, které jsou zmíněny v rámci VFR příručky 

ČR. Tyto směry jsou, dle informací získaných od pilotů LZS ČR v rámci konzultací, pro 

všechny schválené heliporty, povinné a měly by být v provozu v maximální možné míře 

dodržovány. K jejich malé korekci může docházet pouze v případě, kdy jsou piloti z důvodu 

meteorologických vlivů nuceni z bezpečnostních důvodů směr změnit. Může k tomu dojít 

například za nepříznivých povětrnostních podmínek, které zapříčiní neočekávaný vyšší 
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úbytek paliva během letu. Vzhledem k tomu, že u heliportů nacházejících se na základně 

Plzeň – Líně a heliportu v areálu Fakultní nemocnice Ostrava nebyly informace o těchto 

směrech provozovateli do VFR příručky dodány, byly tyto heliporty z výběru vyřazeny. 

Vyřazení těchto heliportů předcházela komunikace s Úřadem pro civilní letectví (ÚCL), 

kterému by měly být předány územně analytické podklady o zřízených ochranných 

pásmech heliportů, ze kterých by bylo možné daný/é směr/y přiblížení a odletu vyčíst. Bylo 

však zjištěno, že ani ÚCL těmito daty v dnešní době nedisponuje. Pokud by bylo 

provozovateli LZS ČR označeno navržení PinS postupů také pro heliport nacházející se 

v areálu Fakultní nemocnice Ostrava, jako žádoucí, bylo by vzhledem k jeho umístění 

v blízkosti CTR Tuřany možné zvážit potenciální rozšíření tohoto CTR tak, aby do něj 

spadal i zmiňovaný heliport. Takovému rozhodnutí by však musela předcházet řada 

zhodnocení např. na základě bezpečnostního posouzení či ekonomické analýzy.  

 

4.3 NÁVRHY PINS POSTUPŮ PRO HELIPORTY LZS ČR 

Konkrétní návrhy pro stanovené heliporty obsluhované LZS ČR, uvedené v této části 

kapitoly, vychází z informací definovaných v kapitole 4.1, Podmínky pro navrhování 

postupů PinS.   

 

Před samotným započetím konstruování konkrétních návrhů postupů PinS je nutné stanovit 

navigační specifikaci, na základě které budou tyto postupy vytvářeny. Pro všechny návrhy 

příletů PinS je pro účely této práce zvolena jednotná navigační specifikace RNP APCH 

down to LPV minima, a to z důvodu benefitu plynoucího z kapitoly 4.1. V případě, pokud by 

v průběhu konstruování návrhu došlo ke zjištění, že tato primárně zvolená navigační 

specifikace některému zamýšlenému příletu PinS na jakýkoliv z vybraných heliportů 

z důvodu identifikování vysoké překážky v ochranném prostoru nevyhovuje, bylo by po 

individuálním vyhodnocení takového případu (pokud by se jednalo o překážku nacházející 

se na okraji těchto ochranných prostorů) navržena jiná, vhodnější navigační specifikace. 

S největší pravděpodobností by se v takovém případě jednalo o navigační specifikaci 

určenou pouze pro vrtulníky – RNP 0.3, pro kterou jsou v [37] publikovány užší ochranné 

prostory, což by mohlo úspěšně vyřešit zmiňovaný problém. Jestliže by ani tento 

navrhovaný postup daný problém nevyřešil, bylo by nutné zvážit přehodnocení zvoleného 

směru PinS příletu na konkrétní heliport. K tomuto případu však v průběhu konstruování 

příletů PinS v rámci ČR nedošlo.  

  

Pro návrhy odletů PinS jsou na základě posouzení reálného provedení pro účely této práce 

určena jednotná pravidla, která jsou během konkrétních konstruování postupů v této 
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kapitole v maximální možné míře dodržována. Na základě několika konzultací s piloty 

působícími v rámci vícero středisek LZS ČR bylo zhodnoceno, že je pro lety vrtulníků 

proveditelné dodržovat navržené postupy odletů do směrů souhlasných s postupy příletů 

v případě, kdy tedy budou oba tyto směry publikovány ve VFR příručce ČR. Po provedení 

manévru, při kterém vrtulník z heliportu odcouvá a který je určen pro identifikování možného 

technického problému, se otáčí do daného publikovaného směru odletu a následně 

z heliportu odlétá. Aby bylo možné navrhnout postupy PinS odletů v souhlasných směrech 

s konstruovanými PinS odlety, je pro ně zvolena navigační specifikace RNP 0.3, která 

začíná být na mezinárodním poli působnosti při postupech PinS čím dál tím více využívána. 

Vzhledem k tomu, že je v případě letů LZS žádoucí minimalizovat délky úseků jak 

příletových, tak odletových tratí PinS, se nepředpokládá, že by jejich suma přesahovala 

délku 15 NM (vzdálenost měřená od vztažného bodu heliportu). Je tedy možné vzhledem 

k informacím uvedeným v Tabulce 11 v případě navrhování PinS odletů definovat nejvyšší 

překážky, které určují OCA, v ochranných prostorech, jejichž šířka je 0,4 NM na každou 

stranu od trati / vnější hrany primárního ochranného prostoru. Zde je tedy možné využít 

informace o překážkách z návrhů přiblížení, u kterých je šířka ochranného prostoru buďto 

totožná nebo dokonce větší. Z tohoto důvodu bylo zhodnoceno, že nebude v této kapitole 

nutné definovat zcela odlišné tratě pro PinS odlety a bude možné po dodržení všech 

předpisem stanovených náležitostí využít pro odlety PinS polohy fixů publikovaných pro 

přílet. Jediným bodem, který se bude v případě návrhů lišit od publikovaného bodu pro PinS 

přiblížení, je IDF. Pro každý směr odletu bude poloha i výška tohoto bodu posouzena 

individuálně tak, aby bylo možné splnit standardní gradient stoupání pro přístrojovou fází 

odletů PinS s podmínkou napojení se na navržené příletové tratě PinS v jednom z fixů 

stanovených pro PinS přiblížení. Jelikož je hodnota standardního gradientu stoupání nižší, 

než je standardní hodnota gradientu klesání, je v případě odletů nutné konstruovat body 

IDF ve výšce větší, než je navržena pro body MAPt. Tato podmínka zaručí, že se budou 

vrtulníky při stoupání z bodu IDF nacházet vždy nad výškou příletové trati a bude tak 

zaručena minimální bezpečnostní výška letu.  

 

Prvotním krokem při zahájení návrhu je určení vhodného směru přiblížení/odletu na daný 

heliport. Vzhledem k tomu, že i v nynějším provozu jsou směry příletů publikované ve VFR 

příručce ČR v provozu LZS ČR ve většině případů využívány bez větších odchylek, jsou 

směry pro návrhy postupů PinS vybírány právě na základě informací obdržených z tohoto 

zdroje. Navíc je v tomto případě nutné u každého publikovaného směru přiblížení 

individuálně posoudit také to, zda je jeho směr vhodný z hlediska směřování k dalším 

vybraným heliportům tak, aby byla těmito postupy optimalizována vzdálenost mezi 

ostatními navrhovanými postupy k vybraným heliportům. Tento krok byl zvolen z důvodu 
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účelného propojení postupů PinS s tratěmi LLR navrženými v kapitole 5, což je stanoveno 

jakožto další cíl této práce. 

 

Mezi ostatní požadavky, které jsou zakomponovány do návrhu přiblížení PinS a přispívají 

především k minimalizaci doby letu vrtulníku, patří: 

 

 Minimální délka úseků trati  

Vzhledem k tomu, že dokument PANS-OPS ani letecký předpis L8168/I nedefinuje 

pro postupy PinS „pokračujte podle VFR“ minimální ani optimální délku vizuálního 

úseku, byla v případě návrhů stanovena jednotná délka této části postupu, která 

činí 0,85 NM. Tento údaj vychází z hodnot uvedených v [37] pro minimální délku 

přímého vizuálního úseku definovaného pro postupy PinS „pokračujte vizuálně“. 

U všech ostatních úseků bylo vycházeno z hodnot uvedených v kapitole 4.1. Aby 

bylo možné stanovit minimální výšku trati pro jednotlivé segmenty, bylo potřebné 

identifikovat nejkritičtější, tedy nejvyšší překážku nacházející se v ochranných 

prostorech trati. Vzdálenost od trati byla zvolena na základě hodnot uvedených 

v Tabulce 10 a 11. Jelikož jsou i pro stávající lety LZS ČR kladeny požadavky na 

minimální délku trati, za účelem zkrácení doby letu, byl tento požadavek do návrhů 

PinS postupů zakomponován.  

 

 Maximální možné zachování přímých úseků trati 

Tento faktor vychází ze stávajících postupů letu LZS ČR, které v případě, že jim to 

provozní podmínky umožňují, letí na místo zásahu / na heliport přímým letem, 

kterým minimalizují dobu letu.  

 

 Nižší gradient klesání zajišťující vyšší rychlost přiblížení 

V případě dokumentů popisujících PinS přílety je optimální hodnota gradientu 

klesání stanovena na hodnotu 6,5 % (viz kapitola 5.1), v žádném z nich však již 

není uvedena jeho minimální přípustná hodnota. Na základě konzultace s piloty 

LZS ČR ze společnosti DSA bylo zjištěno to, že jsou vrtulníky používané LZS ČR 

schopny dle jejich výkonnosti klesat minimálním, stále však přípustným, gradientem 

klesání 5,2 %, který zároveň umožní klesat vyšší rychlostí, což zajistí zkrácení doby 

letu vrtulníku. Jelikož bylo na základě zmíněné konzultace ověřeno, že je klesání 

pod takovým gradientem klesání provozně možné, byla v případě návrhů 

konkrétních přiblížení PinS zvažována i tato jeho hodnota. 
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 Minimální nutná nadmořská výška jednotlivých úseků trati  

Tento faktor byl zvolen z důvodu žádoucího limitování možné tvorby námrazy, jejíž 

pravděpodobnost stoupá úměrně s výškou letu. Námraza je pro lety LZS 

nežádoucím faktorem, jelikož výrazně mění aerodynamické vlastnosti vrtulníku 

a ohrožuje tak bezpečné provedení letu. Tento faktor zároveň přispívá 

k minimalizaci celkové doby letu vrtulníku.  

 

Všechny navrhované postupy PinS jsou v následujících částech této kapitoly zobrazeny 

v reálném prostředí ČR. Obrázky vytvořené v modelovém rozhraní znázorňují jak trať 

příletu PinS (oranžová barva), tak trať odletu (zelená barva). Oranžová čárkovaná čára 

znázorňuje trajektorii trati přímo na povrchu země. Vzhledem k překryvu větší části těchto 

tratí nebylo zhodnoceno jako účelné znázorňovat tyto dva typy postupů PinS zvlášť. 

Výškové rozdíly lze zaznamenat pouze u bodů MAPt a IDF. Jelikož se jedná pouze 

o  ilustrativní zobrazení postupů v prostředí ČR, není v tomto případě žádoucí zobrazovat 

zvláště i detail těchto výškových rozdílů tak, jako znázorňuje Obrázek 15. 

 

 

Obrázek 15: Detailní zobrazení výškového rozdílu bodů IDF a MAPt, (zdroj: autor) 

 

4.3.1 Liberec 

Na území města Liberec byly do návrhu vybrány dva heliporty. Jeden, nacházející se 

v areálu traumacentra a druhý, umístěný na základně LZS ČR. Údaje o směrech vzletů, 

které nebyly v případě heliportu na základně LZS ve VFR příručce ČR publikovány, byly 

získány z dokumentace poskytnuté ÚCL. Za hlavní směr vzletů je v tomto případě označen 

azimut 151° (určený pro lety VFR den/noc) a za vedlejší směr vzletů azimut 331° (určený 

pro lety za podmínek VFR den) [39]. Pro oba heliporty platí obdobné dva směry přiblížení 

i vzletu, které byly vybrány dle definovaných požadavků v úvodní části kapitoly 4. Finální 

výběr směrů pro heliport umístěný v areálu Fakultní nemocnice Liberec je: 330° (přiblížení), 

151° (vzlety); a pro heliport umístěný na základně LZS Liberec: 331° (přiblížení), 
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151° (vzlety). V tomto případě by však pro návrh postupů PinS pro LZS ČR postrádalo 

smysl navrhovat 2 různé postupy z téměř totožných směrů, proto bylo učiněno následující 

rozhodnutí.  

 

Pro heliporty nacházející se ve městě Liberec je pro přílet PinS navržen postup pouze 

z jednoho ze dvou možných ideálních identifikovaných směrů a stejné pravidlo je uplatněno 

také pro návrh PinS odletů. Jelikož mezi těmito heliporty, které jsou od sebe vzdáleny asi 

2,5 km vzdušnou čarou, není identifikována žádná významná překážka, která by bránila 

uskutečnění letů za podmínek VMC z/do bodu MAPt/IDF je možné využít tyto postupy i pro 

druhý heliport, a to následujícím způsobem: v případě příletů využije pilot IFR trať pro 

sestup do bodu MAPt, ve kterém přejde na let dle podmínek VFR a bude pokračovat letem 

za podmínek VMC na daný heliport, pro který však tento PinS přílet nebyl primárně 

konstruován. V případě odletů bude situace obdobná, pilot zahájí let za podmínek VMC až 

do publikovaného bodu IDF, ve kterém přejde na let za podmínek IFR a dále využije 

přístrojový úsek publikovaného PinS odletu. 

 

Konečným návrhem, který bude dále využíván v kapitole 5, jsou postupy PinS 

konstruované na heliport umístěný na základně LZS ČR (Kryštof 18). Rozhodnutí bylo 

učiněno po vyhodnocení následujících faktorů: nižší celková výška trati přiblížení o 400 ft 

a o 50 ft nižší hodnota výšky bodu MAPt než v případě optimálního návrhu přiblížení na 

heliport umístěný v areálu traumacentra. Obrázek 16 zobrazuje definované body PinS 

příletu i odletu v reálném prostředí ČR. 

 

 

Obrázek 16: PinS „pokračujte podle VFR“, Kryštof 18 (PinS přílet 331°, PinS odlet 151°),  
(zdroj: autor) 

 

Hodnoty, na základě kterých byly jednotlivé body postupů PinS stanoveny, jsou uvedeny 

v Tabulce 13. Navržená délka úseku počátečního přiblížení se liší od standardu uvedeného 
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v dokumentu PANS-OPS. Tato délka byla zkrácena z důvodu polohy nejvyšší 

identifikované překážky nacházející se na publikované optimální délce úseku. Zkrácení 

tohoto úseku zajistí snížení doby letu vrtulníku. Délka konečného úseku byla ale oproti 

publikovanému standardu prodloužena o hodnotu 3,3 NM z důvodu toho, aby bylo možné 

z bodu FAF klesat do stanovené výšky bodu MAPt pod zvoleným gradientem klesání. 

Vzhledem k tomu, že je v tomto případě hodnota IAS zkrácena o hodnotu vyšší, než o jakou 

je prodloužena optimální stanovená délka FAS, nebylo z hlediska faktoru zmiňujícího 

minimalizaci doby letu nutné v tomto případě navrhovat postup s jinou hodnotou gradientu 

sestupu. Návrh postupu PinS odletu je v tomto případě v souladu s jednotnými pravidly 

uvedenými v úvodu kapitoly 4.3. Finální hodnoty navrhovaných postupů jsou zobrazeny 

v rámci vertikálních profilů PinS příletu/odletu, které znázorňuje Obrázek 17. 

 

Tabulka 13: PinS postupy, hodnoty (Kryštof 18), (zdroj: autor) 
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Obrázek 17: Vertikální profily návrhů PinS postupů, Kryštof 18 (PinS přílet 331°, PinS odlet 151°), 
(zdroj: autor)  

 

4.3.2 Jihlava 

Z důvodu toho, že se na území města Jihlava nenachází nemocnice se statusem 

traumacentra viz Tabulka 12, byl jakožto jediný vyhovující jihlavský heliport vybrán ten, 

který se nachází na základně LZS ČR. Umístění tohoto heliportu lze v případě zhodnocení 

jeho polohy v rámci sítě všech vybraných heliportů na území ČR považovat za strategické 

a je možné jej, pouze však na základě tohoto důvodu, označit jakožto heliport centrální. Při 

vhodném stanovení směrů odletů a přiblížení PinS je možné zajistit optimální propojení 

tohoto místa s velkým počtem ostatních vybraných heliportů, tedy i traumacenter. Proto je 

v tomto případě navrhováno celkem 6 tratí přiblížení a odletů PinS, které jsou v reálném 

prostředí ČR znázorněny na Obrázku 18, 19, a 20 společně s polohami jednotlivých bodů 

PinS přiblížení i odletů.   

 

 

Obrázek 18: PinS „pokračujte podle VFR“, Kryštof 12 (PinS přílet 261°, PinS odlet 081°), 
(zdroj: autor) 
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Obrázek 19: PinS „pokračujte podle VFR“, Kryštof 12 (PinS přílet 067°, PinS odlet 247°), 
(zdroj: autor) 

 

Obrázek 20: PinS „pokračujte podle VFR“, Kryštof 12 (PinS přílet 152°, PinS odlet 332°), 
(zdroj:  autor) 

Tabulka 14 zobrazuje konkrétní hodnoty platné v rámci navrhovaných postupů. Pro přílety 

PinS byla ve všech směrech dodržena předpisem stanovená optimální délka FAS a IS. 

Pro přiblížení PinS ze směrů 152° a 261°, které jsou v přístrojovém úseku PinS 

konstruovány s gradienty klesání o hodnotě 5,2 %, jsou navrhovány zkrácené úseky 

počátečního přiblížení.  Důvodem je, v případě návrhu těchto příletů s předpisově 

stanovenou optimální délkou tohoto úseku, umístění překážek ovlivňujících výšku letu, 

které se v obou případech nacházely blíže IF. Toto zkrácení délky trati přispěje ke snížení 

důležitého faktoru, kterým je pro LZS doba letu vrtulníku. Pro přiblížení ze směru 067° je 

z důvodu výšky definované nejvyšší překážky v ochranném prostoru této trati navrhován 

gradient klesání o hodnotě 6,5 %. Jelikož se v ochranných prostorech úseku IAS tohoto 

směru přiblížení nachází vyšší překážky než ve zbylých dvou navrhovaných směrech 

přiblížení pro tento heliport, je zde stanovená maximální hodnota výšky trati, určena na 

základě hodnoty OCA, vyšší. Návrhy postupů PinS odletů do všech zvolených směrů jsou 

v tomto případě v souladu s jednotnými pravidly uvedenými v úvodu kapitoly 4.3. Vertikální 

profily příletových a odletových tratí znázorňující jak výšku tratí, tak i délku traťových úseků, 

jsou znázorněny na Obrázku 21, 22 a 23. 
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Tabulka 14: PinS postupy, hodnoty (Kryštof 12), (zdroj: autor) 

 

 

Obrázek 21: Vertikální profily návrhů PinS postupů, Kryštof 12 (PinS přílet 152°, PinS odlet 332°), 
(zdroj: autor) 

 

Obrázek 22: Vertikální profily návrhů PinS postupů, Kryštof 12 (PinS přílet 261°, PinS odlet 081°), 
(zdroj: autor) 
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Obrázek 23: Vertikální profily návrhů PinS postupů, Kryštof 12 (PinS přílet 067°, PinS odlet 247°), 
(zdroj: autor) 

 

4.3.3 Ústí nad Labem 

V Ústí nad Labem se nachází 2 heliporty odpovídající kritériím stanoveným pro výběr 

návrhu heliportů v této práci a jsou jmenovitě uvedeny v Tabulce 12 (kapitola 4.2). Po 

zhodnocení optimálních směrů navrhovaných postupů, které jsou uvedeny ve VFR příručce 

ČR, byly u obou z těchto ploch zamítnuty ty z nich, které směřují od hranice ČR 

s Německem. Konkrétně tyto směry nezajišťují optimální napojení na ostatní vybrané 

heliporty a s největší pravděpodobností by zapříčinily prodloužení délky jednotlivých 

postupů PinS, které s sebou přináší nežádoucí prodloužení doby letu vrtulníků. Jako ideální 

se tedy pro návrhy postupů PinS v případě heliportů umístěných na území města Ústí nad 

Labem jeví následující směry: 310° (PinS přílety) a 130° (PinS odlety) na heliport umístěný 

na základně LZS ČR, 280° (PinS přílety) a 100° (PinS odlety) na heliport umístěný v areálu 

traumacentra. Vzhledem k tomu, že tyto hodnoty vykazují známky podobnosti, bylo by pro 

případ efektivního navržení postupů PinS pro LZS ČR nadbytečné konstruovat v tomto 

případě vždy dva různé postupy PinS příletů a odletů. K návrhu postupů je v tomto 

konkrétním případě přistoupeno stejným způsobem, jako tomu je u Liberce (kapitola 4.3.1), 

tedy pro heliporty nacházející se ve městě Ústí nad Labem je pro přílet PinS navržen postup 

pouze z jednoho ze dvou možných ideálních identifikovaných směrů a stejné pravidlo je 

uplatněno také pro návrh PinS odletů. Za vhodný heliport pro konstruování postupů PinS 

byl v tomto případě vyhodnocen heliport nacházející se na základně LZS ČR. Hlavním 

příčinou, na základě které nebyl vybrán heliport v areálu traumacentra, byly vysoké 

překážky nacházející se v těsné blízkosti trati, které by v případě návrhu PinS postupů 

navýšily nejen samotnou výšku daných úseků, ale také hodnotu gradientů stoupání/klesání.  

 

Výše uvedené heliporty jsou od sebe vzdáleny 305 m a kromě překážky nacházející se ve 

vzdálenosti 215 m jihozápadně od heliportu umístěného na základně LZS ČR, která však 

nebrání provedení letu VFR z bodu MAPt na heliport v areálu traumacentra Ústí nad 

Labem, nebyly identifikovány žádné kritické překážky, které by níže popsaný postup 

znemožňovaly. V případě příletů na heliport v areálu traumacentra využije pilot přístrojovou 

část trati PinS přiblížení navrhovanou primárně pro heliport umístěný na základně LZS ČR,  
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 v bodě MAPt přejde za stanovených podmínek na let dle podmínek VFR a bude pokračovat 

letem za podmínek VMC na nemocniční heliport, pro který však tato trať nebyla primárně 

konstruována. V případě odletů bude situace obdobná, pilot zahájí let za podmínek VMC 

až do publikovaného bodu IDF, navrhovaný primárně pro heliport na základně LZS ČR, ve 

kterém přejde dle stanovených podmínek na let za podmínek IFR a dále využije přístrojový 

úsek publikovaného PinS odletu. Navrhovaná příletová i odletová trať je v reálném 

prostředí, které se nachází v okolí heliportu umístěného na základně LZS ČR ve městě Ústí 

nad Labem, znázorněna na Obrázku 24.  

 

Obrázek 24: PinS „pokračujte podle VFR“, Kryštof 15 (PinS přílet 310°, PinS odlet 130°), 

(zdroj: autor) 

 

Vzhledem k překážkám o vyšší nadmořské výšce, které byly při navrhování PinS postupů 

identifikovány v jejich ochranném prostoru, bylo při návrhu příletových a odletových tratí 

zvažováno hned několik možností lišících se hodnotou gradientu klesání či délkou 

některého z úseků přiblížení. U každé navrhované možnosti byly porovnávány faktory 

ovlivňující finální výběr, které jsou definované v úvodu kapitoly 4.3. Nejoptimálnějším se 

v tomto případě jevil postup, ve kterém je v případě PinS příletu ze směru 310° zahájeno 

klesání se sklonem 5,2 % již v bodě IF. Vzhledem k vhodnému navržení výšky bodu IF bylo 

možné, na základě určení polohy identifikovaných nejvyšších překážek nacházejících se 

v ochranném prostoru trati, zmenšit celkovou délku úseku tak, aby byla zároveň dodržena 

vypočtená hodnota OCA pro úsek nezdařeného přiblížení. Ze stejného důvodu bylo možné 

zkrátit také délku IAS a minimalizovat tak tímto krokem dobu letu strávenou na této trati. 

Tabulka 15 obsahuje finální hodnoty návrhu PinS postupů na tento konkrétní heliport. Návrh 

postupu PinS odletu je v tomto případě v souladu s jednotnými pravidly uvedenými v úvodu 

kapitoly 4.3. Obrázek 25 znázorňuje vertikální profil finálně navrhovaných PinS postupů na 

heliport v areálu základny LZS ČR ve městě Ústí nad Labem.  
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Tabulka 15: PinS postupy, hodnoty (Kryštof 15), (zdroj: autor) 

 

 

 

Obrázek 25: Vertikální profily návrhů PinS postupů, Kryštof 15 (PinS přílet 310°, PinS odlet 130°),  
(zdroj: autor) 
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4.3.4 České Budějovice 

Na území Českých Budějovic byly identifikovány dva heliporty, které odpovídají podmínkám 

definovaným v kapitole 4.2, jimiž jsou: heliport umístěný na základně LZS ČR, heliport 

nacházející se v areálu nemocnice České Budějovice.  

 

Po zvolení optimálních odletových a příletových směrů uvedených ve VFR příručce ČR, 

kterými jsou: 267° (PinS přílety) a 087° (PinS odlety) na heliport umístěný na základně LZS 

ČR, 104° (PinS přílety) a 284° (PinS odlety) na heliport umístěný v areálu traumacentra, 

pro který byly tyto směry zvoleny na základě instrukcí uvedených ve VFR příručce ČR, která 

přesné hodnoty směrů vzletu a přiblížení neuvádí. Při identifikování optimálních směrů 

u heliportu umístěného v areálu tamějšího traumacentra bylo nutné nevyužívat kvadrant 

s obytnou, školskou a zdravotnickou zástavbou. U těchto výše uvedených směrů došlo ke 

shledání jisté podobnosti. Pokud by byly navrhovány PinS přílety/PinS odlety v těchto 

uvedených směrech, směřovaly by výsledně navržené tratě dle podmínek definovaných 

v úvodu kapitoly 4.3 do stejných míst území ČR. Z tohoto důvodu bylo učiněno rozhodnutí 

využít v rámci návrhu PinS přiblížení i odletu vždy pouze jeden 

z identifikovaných podobných směrů tak, aby byla konstruovaná trať PinS postupů pro lety 

LZS ČR optimální. Z hlediska takové podmínky by nebylo smysluplné navrhovat 2 různé 

postupy PinS příletů/odletů pro téměř totožné směry. Princip využití takto konstruovaných 

PinS postupů odpovídá popisu způsobu v kapitole 4.3.1. Jednotlivé heliporty jsou od sebe 

vzdáleny přibližně 2,5 km vzdušnou čarou a nebyly mezi nimi v prostoru určeném k letu za 

podmínek VMC identifikovány žádné kritické překážky, které by zcela znemožňovaly použití 

takto navržených postupů, tedy především pak využití navrhovaných bodů MAPt a IDF pro 

ten z heliportů, pro který nebyly primárně navrhovány. Finální volba směrů pro návrhy PinS 

příletů a odletů je pro heliport umístěný na tamější základně LZS ČR uvedena v Tabulce 16 

a pro heliport umístěný v areálu nemocnice v Tabulce 17. Toto rozhodnutí bylo učiněno na 

základě vyhodnocení faktorů uvedených v úvodu kapitoly 4.3. Postupy směrem na východ 

byly upřednostněny z důvodu většího zkrácení daných úseků tratí a postupy směrem na 

západ byly v tomto případě upřednostněny z důvodu nižší výšky bodu MAPt. 
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Tabulka 17: PinS postupy, hodnoty (Nemocnice České Budějovice), (zdroj: autor) 

 

 

 

Tabulka 16: PinS postupy, hodnoty (Kryštof 13), (zdroj: autor) 
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Pro postup PinS přiblížení ze směru 267° na heliport nacházející se na základně LZS ČR 

v Českých Budějovicích nebyly v případě návrhu postupů dle optimálních hodnot 

identifikovány v ochranných prostorech úseku počátečního přiblížení, který je v tomto 

případě zároveň využíván jakožto finální úsek odletu, žádné kritické překážky, dle jejichž 

výšky by byla vypočítaná hodnota OCA vyšší než ta, která byla v tomto případě určena pro 

IS. Z tohoto důvodu došlo k redukování délky úseků na hodnoty uvedené v Tabulce 16. 

Délky úseků příletových (tedy i odletových) tratí byly stanoveny na základě polohy kritických 

překážek vyhodnocených pro jednotlivé segmenty tratí. Vzhledem k minimalizaci doby letu 

vrtulníku LZS ČR je tento aspekt v případě konstruování PinS postupů vnímán jako velmi 

důležitý. Obrázky 26 a 27 znázorňují jak umístění příletové a odletové trati do reálného 

prostředí ČR, tak i vertikální profil trati znázorňující hodnoty navržených výšek jednotlivých 

úseků. 

 

  

Obrázek 26: PinS „pokračujte podle VFR“, Kryštof 13 (PinS přílet 267°, PinS odlet 087°), 
(zdroj: autor) 

 

 

Obrázek 27: Vertikální profily návrhů PinS postupů, Kryštof 15 (PinS přílet 267°, PinS odlet 087°),  
(zdroj: autor) 

 

Pro zajištění optimálního propojení letů na heliporty v Českých Budějovicích z východního 

směru ČR jsou navrhovány postupy PinS primárně na heliport nacházející se v areálu 

tamějšího traumacentra. I přes to, že je v tomto případě pro přílety PinS navrhováno klesání 

již v bodu IF a zde prodloužena optimální délka FAS, byl tento postup po porovnání faktorů 
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definovaných v úvodu kapitoly 4.3 u všech možných navrhovaných variant, vyhodnocen 

jako nejvhodnější. Vzhledem k umístění kritických překážek pro tento směr postupů PinS 

nebylo v tomto případě možné v žádné ze zamýšlených variant zkrátit délky segmentů trati 

a zajistit tak snížení doby letu.  Na Obrázkách 28 a 29 je znázorněno umístění příletové 

a odletové trati, pro kterou platí hodnoty uvedené v Tabulce 17, do reálného prostředí ČR, 

tak i vertikální profil trati znázorňující hodnoty navržených výšek jednotlivých úseků. 

  

Obrázek 28: PinS „pokračujte podle VFR“, Nemocnice České Budějovice (PinS přílet 267°, 
PinS odlet 087°), (zdroj: autor) 

 

 

Obrázek 29: Vertikální profily návrhů PinS postupů, Nemocnice České Budějovice (PinS přílet 

267°, PinS odlet 087°), (zdroj: autor) 

 

4.3.5 Hradec Králové 

V Hradci Králové byly do modelu vybrány dva heliporty, a to: heliport na základně LZS ČR 

(Kryštof 06) a heliport umístěný v areálu tamějšího traumacentra.  

 

Za optimální odletové a příletové směry byly z uvedených hodnot publikovaných ve VFR 

příručce ČR vyhodnoceny následující: 282°/102° (PinS přílety) a 131°/282° (PinS odlety) 

na heliport umístěný na základně LZS ČR, 284°/164° (PinS přílety) a 104°/344° (PinS 

odlety) na heliport umístěný v areálu traumacentra. Vzhledem k tomu, že jsou některé 

z těchto uvedených směrů podobného charakteru, což v tomto případě znamená, že 
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směřují vždy do stejných světových stran, nebylo by takovýmto výběrem zajištěno optimální 

navržení odletů PinS. Aby bylo zajištěno optimální propojení s lety LZS z ostatních heliportů 

vybraných do návrhu (viz Tabulka 12), došlo k redukování počtu výše zmíněných 

optimálních směrů. Finálně je tedy jako vyhovující zvolena vždy dvojice směrů pro návrhy 

PinS příletů a odletů, které jsou využitelné pro lety ze všech směrů ČR. Konkrétní hodnoty 

jak směrů, tak i ostatních faktorů ovlivňujících finální podobu navrhovaných tratí shrnuje 

Tabulka 18 a Tabulka 19. Vzhledem k tomu, že mezi zvolenými hradeckými heliporty, které 

jsou od sebe vzdáleny přibližně 590 m vzdušnou čarou, nebyly ve vizuálním úseku těchto 

tratí identifikovány překážky znemožňující provedení letu za podmínek VFR na ten 

z heliportů, pro který daná trať PinS primárně konstruována nebyla, je možné využít 

navrhované PinS postupy stejným způsobem, jaký je navrhován v případě kapitoly 4.3.3. 

Překážkou, která by však měla být v případě vizuálního úseku přiblížení/odletu 

z bezpečnostních důvodů identifikována, je komín nacházející se v areálu tamější Fakultní 

nemocnice. Je umístěn ve vzdálenosti 250 m vzdušnou čarou severozápadním směrem od 

heliportu umístěného na hradecké základně LZS ČR.  

 

   

 

 

 

 

 

 

Tabulka 18: PinS postupy, hodnoty (Kryštof 06), (zdroj: autor) 
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Oba tyto případy návrhů byly vybrány z důvodu možnosti konstruovat postupy PinS 

přiblížení s nižší hodnotu gradientu klesání, a to 5,2 %. U žádné z takto vybraných variant 

se v případě úseku konečného přiblížení nenachází identifikovaná nejkritičtější překážka 

v ochraném prostoru trati v bezprostřední blízkosti bodu MAPt, z tohoto důvodu je možné 

bod MAPt navrhovat v nejnižší možné přípustné nadmořské výšce. Návrh PinS přiblížení 

na heliport umístěný na hradecké základně LZS vychází z optimálních vzdáleností úseků, 

které uvádí [42]. U návrhu přiblížení PinS na heliport umístěný v areálu tamějšího 

traumacentra bylo možné tyto optimální délky úseků IAS a IS zkrátit. Důvodem tohoto 

zkrácení bylo vyhodnocení umístění překážek ovlivňujících výšku letu v případě návrhu 

PinS přiblížení s předpisově stanovenými optimálními délkami těchto úseků. V obou 

případech se tyto překážky nacházely blíže následujícímu bodu trati, tedy bodu IF nebo 

IAF. Zkrácení délky těchto tratí je v případě letů LZS ČR vnímáno pozitivně, jelikož zajistí 

snížení velmi důležité veličiny, kterou je doba letu. Návrh postupů PinS odletu je v případě 

těchto heliportů v souladu s jednotnými pravidly uvedenými v úvodu kapitoly 4.3. Vzhledem 

k tomu, že nebyla u žádného z návrhů PinS postupů definovaného v Tabulce 18 nebo 

Tabulce 19 v ochranném prostoru identifikována neúměrně vysoká překážka, nebylo 

v tomto případě nutné výrazně navyšovat konečnou výšku konstruovaných tratí.  

 

Tabulka 19: PinS postupy, hodnoty (Fakultní nemocnice Hradec Králové), 
(zdroj: autor) 
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Obrázky 30 a 31 znázorňují navržené postupy PinS umístěné v reálném prostředí ČR, které 

odpovídají hodnotám uvedeným ve vertikálních profilech jednotlivých postupů na Obrázku 

32 a 33.  

 

 

Obrázek 30: PinS „pokračujte podle VFR“, Kryštof 06 (PinS přílet 102°, PinS odlet 282°),  
(zdroj: autor) 

 

  

Obrázek 31: PinS „pokračujte podle VFR“, Fakultní nemocnice Hradec Králové (PinS přílet 284°, 
PinS odlet 104°), (zdroj: autor) 

 

Obrázek 32: Vertikální profily návrhů PinS postupů, Kryštof 06 (PinS přílet 102°, PinS odlet 282°), 

(zdroj: autor) 
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Obrázek 33: Vertikální profily návrhů PinS postupů, Fakultní nemocnice Hradec Králové 
(PinS přílet 284°, PinS odlet 104°), (zdroj: autor) 

 

4.3.6 Plzeň 

Vzhledem k absenci údajů o heliportu umístěném na základně LZS v Plzni jak ve VFR 

příručce ČR, tak i v případě dostupných územně analytických podkladů, nebylo možné 

tento heliport zařadit do výběru těch, u kterých jsou v této části kapitoly navrhovány postupy 

PinS. Ty jsou v tomto případě konstruovány pouze pro heliport nacházející se v areálu 

Fakultní nemocnice Plzeň. Z množiny publikovaných příletových a odletových směrů se 

z pohledu zajištění optimálního napojení na infrastrukturu ostatních vybraných heliportů jeví 

jako nejoptimálnější využít pro postupy PinS směry následující: 298° pro přílety a 118° pro 

odlety. Ostatní publikované směry, které směřují na opačnou světovou stranu, by zajistily 

ideální propojení pouze s malým množstvím vybraných heliportů, což není pro účely této 

práce žádoucí. Obrázek 34 zobrazuje navržené PinS postupy, ve směrech zvolených 

jakožto ideální, které jsou umístěné do reálného prostředí ČR. 

 

 

Obrázek 34: PinS „pokračujte podle VFR“, Fakultní nemocnice Plzeň (PinS přílet 298°, 
PinS odlet 118°), (zdroj: autor) 

I přes to, že je v Tabulce 20 obsahující údaje, dle kterých byly tratě postupů PinS 

konstruovány, uvedena nejvyšší překážka zasahující do ochranného prostoru úseku FAS, 

umístěna ve vzdálenosti 3,9 km od bodu MAPt, nebylo možné z důvodu další identifikované 

kritické překážky v ochranném prostoru této trati (Plzeňská teplárna – komín s výškou 

170 m) snížit výšku bodu MAPt pod hodnotu 1700 ft. Vzhledem k jeho blízkému umístění 

jak k bodu MAPt, tak i k ose trati PinS postupů, nepřispěla ke snížení výšky bodu MAPt 



89 
 

žádná z následujících variant, tedy: změna navigační specifikace pro PinS přiblížení, 

se změnou šířky ochranných ploch; změna směru příletu/odletu na/z bodu MAPt/IDF dle 

povolených hodnot úhlů; zvýšení gradientu klesání/stoupání na maximální povolené 

hodnoty; prodloužení délky úseků trati. V každé z těchto možných variant PinS postupů se 

vždy překážka nacházela v ochranném prostoru trati a vždy v bezprostřední blízkosti bodu 

MAPt/IDF, jejichž minimální možnou navrhovanou výšku značně ovlivňovala. Vzhledem 

k výšce kritických překážek pro úsek IAS byl za ideální pro PinS přiblížení na tento heliport 

vyhodnocen gradient sestupu o hodnotě 6,5 %. Úsek IS bylo v tomto případě možné 

z důvodu polohy kritických překážek zkrátit na povolené minimum a vzhledem k tomu, že 

při navrhování postupu s optimálními délkami pro úsek IAS byla kritická překážka umístěná 

v ochranném prostoru navrhovaných tratí identifikována blíže k bodu IF, bylo možné zkrátit 

i tento úsek přiblížení. Postup PinS odletů byl konstruován v souladu s pravidly 

stanovenými v úvodu kapitoly 4.3.  Na Obrázku 35 je znázorněn vertikální profil obou 

navrhovaných tratí společně s finálními výškami jednotlivých úseků tratí, což je v práci dále 

využito v kapitole 5.  

 

Tabulka 20: PinS postupy, hodnoty (Fakultní nemocnice Plzeň), (zdroj: autor) 
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Obrázek 35: Vertikální profily návrhů PinS postupů, Fakultní nemocnice Plzeň (PinS přílet 298°, 
PinS odlet 118°), (zdroj: autor) 

4.3.7 Olomouc 

V Olomouci jsou pro návrh vybrány 2 heliporty splňující pravidla definovaná v kapitole 4.2 

– heliport umístěný na základně LZS ČR a heliport v areálu fakultní nemocnice Olomouc. 

Po vyhodnocení optimálních směrů jak přiblížení, tak odletu, u každého z těchto heliportů, 

bylo identifikováno, že je volba směrů v obou případech obdobná, a tedy že se jedná 

o směry vedoucí do stejných světových stran. Proto i v tomto případě bylo učiněno 

rozhodnutí stejné jako v kapitole 4.3.1, které je adresované vybraným heliportům ve městě 

Liberec. Z hlediska účelného návrhu postupů PinS by nebylo smysluplné navrhovat 2 různé 

postupy pro téměř totožné směry přiblížení a odletů. V konečném návrhu je tedy pro výše 

zmíněné heliporty navržen pro přílet PinS postup pouze z jednoho ze dvou možných 

ideálních identifikovaných směrů, stejné pravidlo je uplatněno také pro návrh PinS odletů.8 

Návrh možnosti, jak budou ve městě Olomouc využívány definované postupy PinS příletů 

a odletů, odpovídá popisu způsobu, který zmiňuje kapitola 4.3.1. Ani v tomto případě, kdy 

jsou od sebe dané heliporty vzdáleny asi 1,7 km, nebyly identifikovány překážky, které by 

zcela znemožňovaly použití takto navrhovaných postupů.   

 

Konečným návrhem, který bude dále využíván v kapitole 6 v případě návrhu infrastruktury 

LLR, jsou PinS přílety ze směru 076° a PinS odlety ve směru 256° konstruované na heliport 

umístěný na základně LZS ČR v Olomouci (Kryštof 09), a zároveň PinS přílety ze směru 

293° a PinS odlety ve směru 113° konstruované na heliport umístěný v areálu Fakultní 

nemocnice Olomouc. Toto rozhodnutí bylo učiněno na základě vyhodnocení faktorů, které 

jsou zmíněny v kapitole 4.2. Zvolené příletové a odletové tratě společně s definovanými 

body přiblížení/odletu umístěné do reálného prostředí ČR znázorňují Obrázky 36 a 37.  

 

                                                
8 V případě návrhů PinS příletů se rozhodovalo mezi následujícími směry: 076° (heliport na základně LZS ČR), 098° 

(heliport v areálu olomouckého traumacentra) a pro návrhy PinS odletů se jednalo o směry: 308° (heliport na základně 

LZS ČR) a 293° (heliport v areálu olomouckého traumacentra). 
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Obrázek 36: PinS „pokračujte podle VFR“, Kryštof 09 (PinS přílet 076°, PinS odlet 256°),  
(zdroj: autor) 

 

Obrázek 37: PinS „pokračujte podle VFR“, Fakultní nemocnice Olomouc (PinS přílet 293°, 
PinS odlet 113°), (zdroj: autor) 

 

Hodnoty, dle kterých byly postupy konstruovány, jsou obsahem Tabulek 21 a 22. U několika 

segmentů došlo ke zkrácení optimální navrhované délky uvedené v dokumentu [42], a to 

vzhledem k poloze identifikované nejkritičtější překážky určující výšku OCH nacházející se 

v ochranných prostorech navrhované trati. V případě PinS odletu z heliportu umístěného 

na základně LZS ČR (Kryštof 09) byla z důvodu vystoupání požadované výšky trati (2500 ft) 

upravena vzdálenost jak vizuálního úseku odletu, tak i úseku IDF-FAF na hodnotu 

umožňující dodržení předepsaného gradientu stoupání (5%), a zároveň i požadované výšky 

odletové tratě. Výšku jednotlivých příletových a odletových bodů postupů PinS a délky 

úseků ohraničených těmito body znázorňují Obrázky 38 a 39.   
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Tabulka 21: PinS postupy, hodnoty (Kryštof 09), (zdroj: autor) 

 

 

Tabulka 22: PinS postupy, hodnoty (Fakultní nemocnice Olomouc), (zdroj: autor) 
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Obrázek 38: Vertikální profily návrhů PinS postupů, Kryštof 09 (PinS přílet 076°, PinS odlet 256°), 
(zdroj: autor) 

 

Obrázek 39: Vertikální profily návrhů PinS postupů, Fakultní nemocnice Olomouc (PinS přílet 293°, 
PinS odlet 113°), (zdroj: autor) 

 

4.3.8 Zlín 

Ve městě Zlín odpovídá požadavkům definovaným v kapitole 4.2 pouze jeden heliport, který 

se nachází v areálu tamější fakultní nemocnice. Z důvodu polohy tohoto heliportu v rámci 

území ČR nebylo účelné navrhovat PinS postupy pro více publikovaných směrů přiblížení 

a odletů, jelikož by nepřispěly k zajištění optimálního napojení na ostatní heliporty uvedené 

v Tabulce 12. Na Obrázku 40 jsou zobrazeny navržené postupy PinS umístěné v reálném 

prostředí ČR.  Tyto postupy byly konstruovány na základě hodnot uvedených v Tabulce 23.  

 

Obrázek 40: PinS „pokračujte podle VFR“, Fakultní nemocnice Zlín (PinS přílet 096°, 
PinS odlet 276°), (zdroj: autor) 
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Tabulka 23: PinS postupy, hodnoty (Fakultní nemocnice Zlín), (zdroj: autor) 

 

Jelikož nebyly v případě návrhu postupů dle optimálních hodnot identifikovány 

v ochranných prostorech úseku počátečního přiblížení, který je zároveň využíván jakožto 

finální úsek odletu, žádné kritické překážky, dle jejichž výšky by byla vypočítaná hodnota 

OCA vyšší než ta, která byla v tomto případě určena pro IS, došlo k redukování délky úseků 

na hodnoty uvedené v Tabulce 23. Délky příletových/odletových tratí byly stanoveny na 

základě polohy kritických překážek vyhodnocených pro jednotlivé segmenty tratí. Tento 

krok byl učiněn z důvodu snížení celkové doby letu v případě postupů PinS, což je pro lety 

LZS ČR žádoucí. Návrh postupu PinS odletu je v tomto případě v souladu s jednotnými 

pravidly uvedenými v úvodu kapitoly 4.3. Vertikální profil znázorňující mimo jiné také finálně 

navržené výšky jednotlivých úseků tratí je obsahem Obrázku 41.  

 

 

Obrázek 41: Vertikální profily návrhů PinS postupů, Fakultní nemocnice Zlín (PinS přílet 096°, 
PinS odlet 276°), (zdroj: autor) 
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5 NÁVRH VYUŽITÍ TRATÍ LLR DO PROVOZU LZS ČR 

V současné době není pro provoz vrtulníků na území ČR publikovaná žádná IFR trať určená 

buďto pro konkrétní provoz LZS ČR nebo pro jakýkoliv jiný charakter provozu vrtulníků. 

Část ENR 3.4 v AIP ČR, sloužící pro informování o zveřejněných vrtulníkových tratích, je 

tedy prozatím označena jako rezervovaná. Současně platná pravidla pro zamýšlený provoz 

dle pravidel IFR jsou pro vrtulníky LZS definována v kapitole 2.2 Zamýšlený provoz IFR. 

Provozní informace shrnující potenciální využití konceptu LLR v provozu LZS ČR, součástí 

kterých je také hodnocení jak pozitivního, tak i negativního dopadu na stávající provoz 

české LZS, obsahuje kapitola 2.4 Nízké letové tratě.  

 

Předmětem této kapitoly je popis využití tratí LLR v provozu LZS ČR z pohledu návrhu sítě 

LLR mezi počátečními a koncovými body. Jedná se o body, které jsou definovány v rámci 

postupů PinS v kapitole 4. LLR zde tedy slouží k propojení vybraných heliportů 

nacházejících se na základnách LZS ČR a v areálech českých traumacenter, pro které jsou 

v rámci této práce navrženy postupy PinS. 

 

5.1 SBĚR DAT  

Před samotným zahájením návrhů využití tratí LLR ve stávajícím provozu LZS ČR bylo 

potřebné provést analýzu dostupných dat o provedených letech v předchozím období. 

Jediná veřejně přístupná data o těchto letech české LZS uvádí na svých webových 

stránkách Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof [7]. Jedná se o statistická 

data obsahující kategorické rozdělení celkového počtu zásahů jednotlivých základen 

LZS ČR. Tato data byla pro tvorbu návrhu sítí nízkých letových tratí vyhodnocena jako 

nerelevantní. Kromě souhrnného počtu letů z nich nebylo možné vyčíst žádné další 

doplňující informace, které by byly přínosné pro tvorbu zmiňovaného návrhu. Z důvodu 

takového zjištění bylo s prosbou o poskytnutí informací o letech LZS ČR osloveno jak 

MZ ČR, které by mělo z důvodu zajištění financování provozu LZS soukromým 

provozovatelům disponovat informacemi o provedených letech, tak i samotní soukromí 

a státní provozovatelé. Bylo zjištěno, že v ČR doposud není vytvořen celostátní registr 

zásahů, který by určoval jednotnou formu zaznamenávání informací o vykonaných letech. 

Každý provozovatel si pro jeho interní účely vede záznamy o letech na základě jeho 

preferencí buďto ve formě papírové nebo elektronické. Po obdržení náhledu několika 

záznamů od obou výše zmíněných skupin provozovatelů bylo zjištěno, že ani tato data 

nejsou evidována dle jednotných pravidel. Soukromý provozovatel poskytující tyto náhledy 

preferuje vedení evidence knihy vzletů formou papírovou, jelikož jsou tato data následně 
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odeslána MZ ČR, které vede souhrnnou databázi letů také v podobě papírové. Náhled na 

záznamy dat byl poskytnut pouze jedním soukromým provozovatelem. Jejich obsahem byly 

informace týkající se: času spuštění motorů vrtulníku (tzv. nahození vrtulníku) a času vzletu, 

informace o trati, čas přistání a čas vypnutí, fakturační doba letu, počet letů, druh letu, počet 

nahození. Vzhledem k poskytnutí dat pouze jedním soukromým provozovatelem nebylo 

možné provést objektivní vyhodnocení záznamů dat týkající se souhrnně všech těchto 

provozovatelů. V konečném důsledku však bylo zjištěno, že jsou v databázi MZ ČR pro 

jednotlivé lety soukromých provozovatelů evidovány pouze vesnice/města nacházející se 

v nejbližším okolí konkrétní lokality zásahu, nikoliv však kompletní informace o trati v rámci 

daného zásahu. Státní provozovatelé využívají evidování letů převážně formou 

elektronickou, kdy u každého letu zaznamenávají čas letu, denní dobu letu (VFR noc/den), 

diagnostickou skupinu (úrazy, neurologická poranění, interní poranění apod.), hodnocení 

stavu pacientů dle skóre NACA (National Advisory Committee for Aeronautics) a místo 

zásahu. Místem zásahu se v tomto případě myslí vesnice/město nacházející se v nejbližším 

okolí daného místa zásahu, nikoliv však lokalizace zásahu pomocí GPS souřadnic. Tato 

data však také neobsahují žádné dodatečné informace o tom, kam byl pacient z místa 

zásahu transportován a ani o kategorii letu (primární/sekundární let). 

 

Na základě těchto zjištěných informací tedy nemohla být ani v tomto případě žádná z těchto 

dat označena pro tvorbu návrhu sítě tratí LLR za přínosná. Problémem by jistě nebyla 

rozdílná forma zaznamenávání dat (papírově/elektronicky), ale nejednotný formát 

evidovaných dat. V případě, kdy by data shromažďována MZ ČR / každým provozovatelem 

obsahovala informace o trati letu/místě transportu pacienta, by bylo možné taková data dále 

využít i v rámci návrhu sítě LLR, a to pro určení priority některých tratí směřujících na 

konkrétní heliporty vybrané do návrhu. 

 

Vzhledem k informacím uvedených na webových stránkách Společnosti urgentní medicíny 

a medicíny katastrof [40] si jsou zástupci pracovní skupiny pro LZS ČR vědomi tohoto 

zmiňovaného nedostatku a v rámci zvýšení bezpečnosti a zkvalitňování takto 

poskytovaných služeb definovali několik problémů, kterým je potřeba se v rámci provozu 

LZS věnovat. Jedním z nich je např. absence celostátního registru zásahů nebo 

shromažďování statistických a jiných dat z jednotlivých základen LZS ČR, mezi které se 

řadí i tvorba kompletních ročních statistik každé z nich.    

 

Posledním osloveným subjektem při sběru dat byla firma poskytující v provozu využívaný 

informační systém HEMS. Ta však disponuje pouze daty obsahujícími přesnou lokalitu 
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zásahu LZS ČR v GPS souřadnicích, nikoliv však informacemi o místě, kam byl pacient 

z místa zásahu transportován. 

 

5.2 VARIANTY NÁVRHŮ 

Pro navrhování jednotlivých variant sítí LLR je v této kapitole využit základní model 

vytvořený v programu QGIS, jehož rozhraní je totožné s tím, které bylo použito i v případě 

navrhování postupů PinS v kapitole 4.3. Do mapového podkladu jsou pro účely navrhování 

sítě tratí zobrazeny pouze 2 typy vzdušných prostorů (ostatní vzdušné prostory je však 

možné kdykoliv dodatečně zobrazit, jelikož jsou v tomto případě pouze dočasně skryté), 

kterými jsou: CTR a zakázané vzdušné prostory (P – Prohibited). Na základě konzultací 

s českými zástupci LZS bylo zjištěno, že právě zakázaným vzdušným prostorům by se měly 

lety LZS v maximální možné míře vyhýbat, tudíž bylo v případě navrhování potenciální sítě 

LLR vyhodnoceno za účelné zamezit průchodu tratí skrze tyto typy prostorů. Vstupní 

a výstupní body, které mají být sítí LLR propojeny, jsou získány z jednotlivých návrhů 

postupů PinS v rámci kapitoly 4.3 (jedná se o body IAF a IF/IAF). Jelikož byly tyto uvedené 

postupy navrhovány pouze pro heliporty nacházející se v neřízeném vzdušném prostoru, 

znamenalo by to pro síť LLR jistou limitaci, jelikož i v rámci CTR se nachází několik heliportů 

buďto na základně LZS nebo v areálu traumacentra, které jsou LZS ČR využívány. Aby byly 

návrhy jednotlivých sítí LLR z hlediska využití lety LZS ČR účelné, byly v případě tvorby 

návrhů této sítě tratí brány v úvahu i heliporty v rámci CTR. Jelikož ale není předmětem této 

práce definovat postupy PinS na heliporty nacházející se v řízeném vzdušném prostoru, 

bylo v rámci takových heliportů provedeno zjednodušené definování vstupních a výstupních 

bodů pro napojení LLR. Vzhledem k informacím obsažených v Tabulce 12 je možné 

vyhodnotit, že se jedná o 3 CTR, kterými jsou: CTR Ruzyně, CTR Tuřany a CTR Ostrava. 

Pokud se u návrhu tratí LLR v některé z variant jedná o zajištění propojení definované tratě 

s heliporty nacházejícími se v rámci CTR, jsou konečné délky těchto tratí počítány pouze 

od krajního bodu tohoto vzdušného prostoru. Většinou se jedná o propojovací tratě LLR 

směřující do CTR Tuřany a CTR Ostrava, jelikož v případě CTR Ruzyně byla v některé 

z níže uvedených variant navrhnuta základní síť LLR skrze tento konkrétní vzdušný prostor.   

 

Jelikož na území ČR doposud neexistuje infrastruktura LLR pro lety LZS ČR, bylo v rámci 

každé z variant potřebné tuto infrastrukturu navrhnout. Vzhledem k tomu, že je síť LLR 

v této práci navrhována primárně pro lety české LZS, není účelné přemýšlet o využití 

některých tratí nacházejících se v nynějším vzdušném prostoru třídy E. Navíc, jak již bylo 

zmíněno v kapitole 2.4.2, se jedná o koncept, jehož prvotní zařazení do reálného provozu 

se nepředpokládá dříve než v období kolem roku 2030. Z důvodu zamýšlené výrazné  
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změny týkající se restrukturalizace vzdušného prostoru, konkrétně tedy zvažované zvýšení 

horní hranice vzdušného prostoru třídy G až do FL 95, je v nynější situaci vhodnější vytvořit 

primární návrh sítě LLR nezávisle na současných podmínkách provozu. Zvažování, byť jen 

částečného využití již publikovaných tratí pro současný provoz, by bylo z pohledu zajištění 

efektivity provozu LZS nežádoucí. Pro tyto lety musí být z důvodu zajištění efektivity 

provozu z pohledu časové úspory využívána minimální přípustná výška tratí, která zároveň 

zajistí minimalizaci spotřeby paliva tím, že vrtulník nebude muset nepřiměřeně dlouho 

stoupat do stanovených výšek publikovaných tratí, což tedy v případě návrhů stávajících 

tratí nacházejících se pod FL 95 bráno v úvahu nebylo. Tratě publikované v nižších 

nadmořských výškách zároveň eliminují možný vznik námrazy, která je pro lety LZS ČR 

nežádoucím faktorem.  

 

Za nejvhodnější způsob, jak zajistit vedení traťového letu na LLR, je označeno využití 

navigace PBN s požadovanou navigační výkonností RNP 0.3 (viz informace uvedené 

v kapitole 2.4). Hodnoty ochranných prostorů tratí s touto navigační výkonností, které jsou 

definované předpisovou základnou [37], uvádí Tabulka 11. 

 

Po konzultování problematiky tvorby zcela nové sítě tratí s experty bylo zhodnoceno, že 

není možné aplikovat pouze jeden správný unifikovaný přístup, na základě kterého by bylo 

s jistotou vhodnosti a správnosti řešení možné navrhnout jedinou síť LLR pro lety LZS ČR. 

Vzhledem k primárnímu poslání LZS ČR, kterým je v případě primárních letů zajištění 

neodkladného dopravení zdravotnického personálu na místo zásahu a v případě letů 

sekundárních neodkladný transport pacienta/materiálu do místa specializovaného 

pracoviště/nemocnice, byly vyhodnoceny 2 faktory, které by měly být v rámci návrhů sítí 

LLR minimalizovány. Jedná se o zábor vzdušného prostoru a o dobu letu, které hrají 

v případě zajištění primárního poslání letů LZS stěžejní roli. První faktor, tedy zábor 

vzdušného prostoru, kterým se rozumí celková délka všech tratí LLR, byl zvolen z důvodu 

minimalizování možného omezení ostatních účastníků vzdušného provozu, protože kolem 

každé z tratí LLR bylo vhodné mít ochranný prostor definovaných rozměrů jak vertikálně, 

tak i laterálně. Čím menší zábor vzdušného prostoru budou tratě LLR představovat, tím 

bude minimalizováno omezení ostatních účastníků provozu. Druhý faktor, doba letu, byl 

zvolen z důvodu specifičnosti provozu LZS ČR. Jelikož vstupní body do modelu sítí LLR 

nabývají spočetných realizací, je možné tyto vytvářené modely návrhu variant sítí LLR 

označit za modely diskrétní. V případě návrhu variant je nejčastěji uplatňován výpočet pro 

těžiště veličin právě diskrétního modelu, a to na základě definování odlišných parametrů 

pro určení těch skupin bodů, pro které budou následně těžiště vypočítána. Pro výpočet 

těžiště je v rámci modelu skrze program QGIS využita již předem definovaná funkce. 
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Využívá se v ní matematického výpočtu průměru souřadnic skupiny zvolených bodů. 

Vzdálenost tohoto bodu je vůči ostatním bodům z dané skupiny minimální. V konečném 

kroku návrhu sítě tratí je u všech variant využita funkce z knihovny QGIS, která počítá 

nejkratší možnou délku tratí mezi dvěma body. Tyto hodnoty jsou obsahem Přílohy 2 a 4. 

U žádné z variant nebyla při návrhu optimalizace brána v úvahu nadmořská výška tratí, 

kterou je potřebné řešit až v případě, kdy bude daná infrastruktura finálně navržena. Tato 

výška se odvíjí od nejvyšší identifikované překážky v daném úseku trati. Přístup, jakým by 

bylo možné zohlednit výšku segmentů tratí, je uveden v kapitole 6. 

 

5.2.1 Varianta 1  

V případě návrhu sítě LLR je u této první varianty využito vzájemného propojení všech bodů 

modelu. Jedná se vstupní/výstupní body využité z návrhu PinS postupů na zvolené 

heliporty doplněné o body zajišťující vstup do takového CTR, ve kterém se nachází heliport 

obsluhovaný LZS ČR, který leží buďto v areálu traumacentra nebo v místě základny LZS 

ČR. Tyto body jsou umístěny na hranici prostoru CTR. Takový návrh propojení bodů tratěmi 

LLR je z hlediska doby letu, tedy doby strávené na trati, jistě nejefektivnějším. Body jsou 

mezi sebou propojeny přímo a zábor vzdušného prostoru je v tomto případě pro každou 

jednu trať z důvodu jejího přímého směřování minimalizován. Z pohledu efektivního využití 

vzdušného prostoru však množství těchto tratí jistě neodpovídá nejideálnějšímu řešení. 

Každá z takto vytvořených tratí zajišťuje propojení pouze mezi určitými dvěma 

vstupními/výstupními body a nevytváří tak infrastrukturu vzájemného propojení tratí mezi 

sebou. Vzhledem ke stále zvyšujícímu se počtu účastníků využívajících vzdušný prostor 

v nízkých letových výškách neřízeného vzdušného prostoru ČR by takové rozmístění tratí 

mohlo jejich provoz v případě aktivování většího počtu LLR značně limitovat.   

 

Z Obrázku 42 je možné na první pohled identifikovat 2 skutečnosti, kterými jsou: vedení 

2 konkrétních tratí přes byť malou část území nacházející se za hranicemi státu ČR 

a potenciální křížení 5 zakázaných vzdušných prostorů. Vedení tratí skrze území 

zahraničního státu by nemělo představovat velký problém. Vzhledem k neustálému rozvoji 

přeshraniční spolupráce by bylo v budoucnu jistě možné, v případě nezbytnosti publikování 

těchto konkrétních dvou tratí, s dotčenými státy o jejich začlenění do reálného provozu 

jednat.    
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Obrázek 42: Návrh sítě LLR, Varianta 1, (zdroj: autor) 

Aby bylo možné určit, zda identifikované tratě v reálném prostředí vzdušného prostoru ČR 

opravdu křižují následující zakázané vzdušné prostory, LKP5 PRČICE (GND – 5000 ft 

AMSL), LKP6 SEMTÍN (GND – 3000 ft AMSL), LKP9 DUKOVANY (GND – 5000 ft AMSL), 

LKP11 NERATOVICE (GND – 2000 ft) a LKP12 ŘEŽ (GND – 2000 ft AMSL), muselo by 

v případě těchto tratí dojít k návrhu jejich minimální přípustné výšky nad terénem, která je 

dle informací uvedených v kapitole 2.4.2 stanovena na hodnotu 1000 ft.  

 

Pro provedení alespoň počátečního odhadu křižování těchto výše zmíněných prostorů 

navrhovanými tratěmi, bylo vycházeno ze skutečnosti, že je pro celou délku letu stanovena 

jednotná minimální výška trati odvíjející se od nejvyšší identifikované překážky 

v ochranných prostorech trati, jelikož stanovení konkrétní výšky traťového letu pro úseky 

tratí nebylo předmětem této práce. LKP5 křižuje LLR propojující heliporty nacházející se ve 

městech Plzeň a Zlín. Výšky vstupních/výstupních bodů PinS jsou následující: 

IAF Plzeň = 2900 ft, IF/IAF Zlín = 1800 ft. Nejkritičtější identifikovaná překážka, na základě 

které je stanovena minimální výška traťového letu, dosahuje výšky 862 m n.m., z čehož 

plyne, že by v tomto případě dosahovala minimální hodnota výšky traťového letu 3838 ft 

a docházelo by tedy v tomto případě k nežádoucímu křížení zmíněného vzdušného 

prostoru LKP5. LKP6 by měla dle znázornění tratí na Obrázku 42 protínat navrhovaná trať 

mezi heliporty umístěnými ve městech Liberec a Brno. Konkrétní výšky 

vstupních/výstupních bodů PinS jsou v tomto případě určeny pouze pro bod IAF Liberec, 

pro který byly v této práci navrženy postupy PinS. Hodnota výšky tohoto bodu je 2900 ft. 

Výška identifikované kritické překážky, od které se odvíjí výška navrhované trati, je 

765 m n.m., z čehož plyne, že bude trať umístěna minimálně ve výšce 3500 ft a tento 
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zakázaný vzdušný prostor křižovat, v případě stanovení jednotné minimální výšky trati 

nebude. Dalším potenciálním zakázaných vzdušným prostorem, skrze který by mohla vést 

navrhovaná trať vedoucí z Českých Budějovic do Zlína, je LKP9. Výšky 

vstupních/výstupních bodů PinS jsou následující: IAF/IF České Budějovice = 2500 ft, 

IAF/IF Zlín = 1800 ft. Nejvyšší hodnota výšky překážky nacházející se v ochranných 

prostorech trati je 728 m n.m. Minimální výška traťového letu může být v tomto případě 

stanovena na hodnotu 3389 ft, což by znamenalo křižování prostoru LKP9. Stejným 

způsobem bylo vyhodnoceno také potenciální protínání prostorů LKP11 a LKP12, u trati 

Plzeň-Liberec, u které se křížení tratí v případě nastavení jednotné minimální výšky 

traťového letu křížení těchto prostorů nepotvrdilo. 

 

5.2.2 Varianta 2 

V případě této varianty je pro seskupení vstupních/výstupních bodů určených pro LLR, 

které jsou rozmístěné náhodně po celé ČR, využita metoda shlukové analýzy. Tato metoda 

umožňuje klasifikaci zmiňovaných bodů do několika podmnožin shluků na základě nalezení 

jisté podobnosti. Shlukem je v tomto případě označena jakákoliv skupina bodů, která je si 

vzájemně blízko v rámci definované metriky, tedy mezi touto skupinou bodů existuje jistá 

podobnost. Podobnost bodů náležících jedné skupině je v případě provedení této analýzy 

maximální, kdežto podobnost s body mimo určený shluk je minimální. V rámci této varianty 

návrhu sítě LLR je uplatněna iterativní metoda algoritmu k-means řadícího se mezi 

algoritmy nehierarchické, která zajišťuje minimalizaci průměrné vzdálenosti mezi prvky 

téhož shluku. Základním požadavkem této metody je, aby byl počet shluků menší než počet 

vstupních/výstupních bodů modelu. Pro provedení tohoto algoritmu byla využita funkce  

k-means definovaná v knihovně funkcí programu QGIS. Algoritmus funguje na principu 

náhodného generování počátečních shluků, které jsou zastoupeny jejich těžištěm neboli 

centroidem. Počet shluků musí být zadán před započetím tohoto algoritmu. Po jeho zadání 

dojde k náhodnému počátečnímu generování shluků, které jsou zastoupeny jejich těžištěm. 

V průběhu iterací algoritmu dochází k posunutí těchto těžišť za účelem zvýšení míry 

podobnosti mezi jednotlivými body náležícími daným shlukům. Zároveň je tímto krokem 

také zajištěna minimalizace podobnosti od bodů náležících shluku jinému. Algoritmus  

k-means je ukončen ve chvíli, kdy již nedochází ke změně ve shlucích a je tak zajištěna 

nejvyšší možná míra podobnosti v rámci jednoho shluku. Pro rozhodnutí o správném počtu 

shluků nebyla doposud stanovena jednotná metoda. Jedná se o otevřený problém, který je 

řešen řadou různých přístupů. Obvykle se toto rozhodnutí provádí po posouzení výsledku 

algoritmu k-means pro různé počty shluků, ze kterých se vybere nejvhodnější řešení.  
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Dalším možným přístupem je uplatnění analytického řešení, které spočívá ve srovnání 

hodnoty objektivní funkce, kde se porovnává součet všech vzdáleností uvnitř shluků pro 

různá množství. Průběh hodnoty objektivní funkce je pro zvolené počty shluků sledován. 

Jakmile dojde k prudkému poklesu této funkce, značí tento pokles ideální volbu počtu 

shluků. [41, 42]  

 

Nejvhodnějším počtem shluků vstupních/výstupních bodů pro tvorbu sílí LLR se jevilo číslo 

3. Po aplikování algoritmu k-means byly vyhodnoceny jednotlivé shluky, pro které byly 

vypočítány polohy jejich těžišť, jenž tvoří body pro návrh základní struktury sítě tratí LLR. 

Vzhledem k tomu, že nebylo na první pohled zřejmé, jaká z možností propojení těchto těžišť 

bude na základě zvážení dvou stěžejních faktorů definovaných v úvodu kapitoly 5.2, 

kterými jsou: doba letu a zábor vzdušného prostoru, vhodnější, byly tyto centroidy mezi 

sebou propojeny dvěma různými způsoby, které jsou znázorněny na Obrázku 43 a 44. Aby 

bylo možné provést objektivní porovnání těchto dvou variant mezi sebou, jsou u každé 

z nich body zajišťující napojení k daným heliportům na tuto základní navrženou strukturu 

napojeny kolmicemi.  

 

 

Obrázek 43: Návrh sítě LLR, Varianta 2, návrh 1, (zdroj: autor) 
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Obrázek 44: Návrh sítě LLR, Varianta 2, návrh 2, (zdroj: autor) 

Porovnání návrhů obou těchto verzí mezi sebou je předmětem kapitoly 5.3. 

 

5.2.3 Varianta 3  

Síť LLR pro tuto variantu, jejíž finální návrh zobrazuje Obrázek 45, je vytvořena na základě 

následujícího pravidla: každému výstupnímu/vstupnímu bodu byla přiřazena taková dvojice 

vstupních/výstupních bodů, která se vůči němu nacházela v nejbližší možné vzdálenosti 

(určení dvojice nejbližších sousedů z bodů v modelu).  Pro každou trojici těchto bodů bylo 

následně vypočítáno těžiště. Tato těžiště byla mezi sebou propojena tak, aby vytvořila 

základní návrh sítě LLR, na kterou se napojují jednotlivé vstupní/výstupní body. V případě, 

kdy nebylo možné na první pohled určit nejvhodnější směr napojení těchto bodů na základní 

síť LLR, byly pro napojení těchto bodů využity kolmice.  
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Obrázek 45: Návrh sítě LLR, Varianta 3, (zdroj: autor) 

Žádná z LLR není v tomto případě návrhu vyhodnocena jako trať, která by potenciálně 

mohla protínat zakázaný vzdušný prostor. V některých případech jsou ale tyto LLR Varianty 

3 navrhovány napříč řízenými vzdušnými prostory (CTR Ruzyně, CTR Vodochody, MCTR 

Čáslav, MCTR Pardubice a MCTR Náměšť).  

 

5.2.4 Varianta 4 

Při návrhu sítě LLR Varianty 4, která je znázorněna na Obrázku 46, bylo uplatněno obdobné 

pravidlo, jako pro navržení Varianty 3. Prvním krokem bylo vytvoření trojic bodů složených 

z jednoho vstupního/výstupního bodu a dvou bodů nacházejících se pro tento bod 

v nejdelší možné vzdálenosti (určení dvojice nejvzdálenějších sousedů z bodů v modelu). 

Pro každou takto definovanou trojici bodů byly následně vypočítány polohy jejich těžišť, 

jejichž propojení vytvořilo základní strukturu sítě tratí LLR pro tuto variantu. V případě, kdy 

se v blízkosti vstupního/výstupního bodu nacházelo těžiště výše definovaných trojic, byl 

tento bod propojen přímo s ním. V opačném případě, kdy bylo takové propojení 

vstupních/výstupních bodů označeno za nežádoucí, jelikož nebylo možné určit, zda se 

z hlediska porovnání stěžejních faktorů (doba letu / zábor vzdušného prostoru) jedná 

o efektivní řešení, byly tyto body na základní strukturu tratí LLR umístěny kolmo. 
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Obrázek 46: Návrh sítě LLR, Varianta 4, (zdroj: autor) 

 

Stejně tak, jako tomu bylo v případě Varianty 3, ani zde není žádná z LLR vyhodnocena 

jako trať, která by potenciálně protínala zakázaný vzdušný prostor. V některých případech 

jsou ale i v této variantě návrhu tratí vedeny LLR napříč řízenými okrsky (MCTR Čáslav, 

MCTR Pardubice).  

 

5.3 ZHODNOCENÍ NAVRHOVANÝCH VARIANT 

V rámci této části je provedeno vyhodnocení 4 variant návrhů sítě LLR na základě dvou 

zvolených stěžejních faktorů pro lety LZS ČR, které by měly být v případě LLR 

minimalizovány. Těmito vzájemně ovlivňujícími se faktory jsou: doba letu a zábor 

vzdušného prostoru.  

 

Data nacházející se v tabulkách umístěných rámci této části práce vychází z hodnot 

uvedených v Příloze 2-5.  

 

Zhodnocení na základě záboru vzdušného prostoru 

V případě sumy délek všech tratí v rámci jedné navrhované varianty sítě LLR je dle 

výsledků uvedených v Tabulce 24 hodnota největší v případě Varianty 1. K největší 

minimalizaci sumy těchto délek došlo v případě 2. návrhu Varianty 2, jejíž hodnota je při 



106 
 

porovnání celkové délky tratí s Variantou 1 snížena o 87,7%. V případě Varianty 2 se 

z pohledu minimalizace záboru vzdušného prostoru jeví jako vhodnější 2. návrh možného 

propojení vypočítaných centroidů. 

Tabulka 24: Zhodnocení variant návrhů sítě LLR na základě záboru vzdušného prostoru,  
(zdroj: autor) 

 

Přepočet celkových délek tratí všech navrhovaných variant na průměrnou délku jedné tratě 

každé varianty uvádí Tabulka 25. Při výpočtu bylo kalkulováno s celkovým počtem všech 

kombinací tratí, kterých je 110. Při porovnání návrhů Varianty 2 – Varianty 4 s Variantou 1 

bylo zjištěno, že nejmenší prodloužení zajistí síť LLR navrhovaných pro Variantu 3. 

Tabulka 25: Zhodnocení variant návrhů sítě LLR na základě průměrné délky jedné tratě, (zdroj: 
autor) 

 

 

Zhodnocení na základě doby letu 

Pro přepočet průměrné doby letu bylo pro traťovou rychlost počítáno s hodnotou 120 kt. 

Tato hodnota byla na základě konzultace se zástupci LZS ČR zhodnocena jako relevantní. 

Ve stávajícím provozu je při traťovém letu běžně dosahováno hodnot 115-125 kt. Tyto 

hodnoty se liší dle několika provozních faktorů, kterými jsou např. konfigurace vrtulníku, 

hmotnost pacienta, dodatečného vybavení vrtulníku požadovaného pro konkrétní let 

a další.  

 

Tabulka 26 uvádí hodnoty průměrných dob letu na jedné trati v rámci každé z navrhovaných 

variant. Vzhledem k tomu, že se přepočet odvíjí od průměrné délky jedné tratě, která byla 

vyhodnocena na základě hodnot uvedených v Tabulce 25, je při vyhodnocení jak průměrné 

doby letu, tak i procentuálního prodloužení této doby letu vzhledem k Variantě 1 dosaženo 

stejných závěrů. I v tomto případě se při porovnání jednotlivých variant jeví jako 

nejvhodnější Varianta 1. Druhou přijatelnou možností je z pohledu minimalizace průměrné 
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doby letu, Varianta 3, u které je při porovnání výsledků s Variantou 1 průměrná doba letu 

prodloužena o  8 min 34 s.  

 

Tabulka 26: Zhodnocení variant návrhů sítě LLR na základě průměrné doby letu na jedné trati 

 

Jelikož došlo v případě Varianty 1 k přímému propojení jednotlivých heliportů mezi sebou, 

vyšla při porovnávání na základě faktoru doby letu tato varianta jako nejvhodnější. Za její 

nevýhodu by bylo možné označit absenci vzájemně propojené sítě tratí LLR. Pro každý 

případ letu byla navržena jedna individuální trať, která by zajišťovala přímé spojení místa 

odletu s místem přistání. Pokud by v průběhu letu po takto navržené trati došlo k náhlé 

změně místa přistání na jiný z heliportů nacházející se na základně LZS / v areálu 

traumacentra, nebylo by možné tuto trať dále využít. Hodnoty vypočítané pro Variantu 1 tak 

slouží jako výchozí pro porovnání s ostatními variantami navrhovaných sítí tratí LLR. Navíc 

v případě Varianty 1 dochází k využití velké části vzdušného prostoru. Jestliže se vezme 

v úvahu podmínka tyto tratě umisťovat do co nejnižší možné nadmořské výšky, mohlo by 

to v budoucnu způsobovat jistý problém. Již nyní dochází neustálému zvyšujícímu se počtu 

účastníků provozu v nízkých letových výškách. Pokud by navrhované tratě v případě 

Varianty 1 využívalo současně více vrtulníků LZS, mohlo by docházet ke značnému 

omezení letů okolního provozu, protože by z důvodu priority letů LZS ČR tu část vzdušného 

prostoru, kudy používaná LLR prochází, opustit. Další problém, který plyne ze zakreslení 

takto navrhovaných LLR do map, se týká snížené přehlednosti map pro piloty letů dle 

podmínek VFR.  

 

Z tohoto důvodu byla v této práci zvolena jako nejvhodnější Varianta 3. U ní však při 

porovnání s výsledky pro Variantu 1 došlo k poměrně značnému procentuálnímu 

prodloužení doby letu, která je pro lety LZS stěžejním faktorem. Proto bylo přistoupeno 

k provedení optimalizace návrhu tratí Varianty 3 s ohledem na zkrácení průměrné doby 

letu. 
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5.3.1 Optimalizace Varianty 3 

Z důvodu zjištění absence uplatnitelných exaktních metod pro optimalizaci navržené sítě 

LLR Varianty 3, bylo v této kapitole využito expertního přístupu k věci, na základě kterého 

byla upravena již navržená síť tratí LLR v případě 3. varianty návrhu. Tu znázorňuje 

Obrázek 47. 

 

 

Obrázek 47: Návrh optimalizace sítě LLR navržené Variantou 3, (zdroj: autor) 

 

U úpravy navržené Varianty 3 byly brány v potaz dva vzájemně se ovlivňující faktory tak, 

jako tomu bylo v případě prvotního návrhu všech variant tratí LLR. Při porovnání 

navrhované sítě tratí LLR na Obrázku 45 s tratěmi zobrazenými na Obrázku 47 evidovat 

následující změny:  

 sloučení 2 tratí (trať vedoucí skrze CTR Ruzyně s tratí vedoucí v těsné blízkosti 

tohoto řízeného okrsku) do jedné, která prochází zmiňovaným řízeným okrskem; 

 doplnění tratí zajišťující propojení heliportů ve městech Plzeň a Ústí nad Labem 

s heliporty nacházejícími se v CTR Ruzyně a vzhledem k tomu, že se tyto tratě 

napojují na trať křižující CTR Ruzyně zajistí také několik dalších výhodných 

propojení, jedním z nich je např. propojení heliportu umístěného na území Plzně 

s libereckým heliportem umístěným na základně LZS; 

 efektivnější napojení vstupních/výstupních bodů plynoucích z navrhovaných 

postupů PinS a vstupních/výstupních bodů nacházejících se na okraji jednotlivých 
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CTR na základní síť LLR (tato změna byla provedena u heliportů nacházejících se: 

v CTR Brno, na základně LZS ČR v Liberci, v areálu traumacentra Zlín, na 

základně LZS ČR a i v areálu traumacentra na území Hradce Králové). 

 

Všechna vyhodnocení uvedená v Tabulce 27 a 28 jsou provedena na základě porovnání 

výsledků, které byly vypočítány v rámci kapitoly 5.3, a to u V1 a u V3. Z pohledu porovnání 

celkového záboru vzdušného prostoru (viz Tabulka 27) došlo v případě optimalizace 

vzhledem k hodnotám uváděným pro Variantu 3 k jejímu prodloužení o 125 NM (13,2 %). 

V případě porovnání s hodnotami pro Variantu 1 byla tato suma délek zkrácena o 3491 NM, 

tedy o 76,5 %.  

  

Tabulka 27: Porovnání V1, V3 a V3 optimalizované z pohledu záboru vzdušného prostoru, 
(zdroj: autor) 

 

Následující Tabulka 28 obsahuje výpočty jak průměrné délky jedné trati, tak průměrné doby 

letu, která byla počítána pro stejnou hodnotu průměrné rychlosti traťového letu jako 

v případě výpočtů uvedených v kapitole 5.3, tedy 120 kt. 

 

Tabulka 28: Porovnání V1, V3 a V3 optimalizované z pohledu průměrné délky tratě a průměrné 
doby letu na jedné trati, (zdroj: autor) 

 

V obou těchto posuzovaných parametrech došlo v případě optimalizovaného návrhu sítě 

LLR pro Variantu 3 ke zlepšení. Průměrná délka trati byla v případě porovnání Varianty 

3_optimalizace a Varianty 3 zkrácena o 7,4 % (o 7,16 NM) a průměrná doba letu o 25,5 %  

(o 3 min 32 s). V případě porovnání s výsledky pro V1 došlo ke zkrácení sumy délky všech 

tratí o 76,5 % (o 3491 NM) a k prodloužení jak průměrné délky trati o 12,7 % (o 9,9 NM), 

tak i průměrné doby letu o 12,8 % (o 4 min 59 s). 
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Vzhledem k takovýmto výsledkům je možné vyhodnotit tuto navrhovanou optimalizaci 

návrhu sítě LLR Varianty 3 na základě provedení expertního odhadu z pohledu 

minimalizace doby letu vzhledem k Variantě 3 za úspěšnou. Z návrhu sítě LLR Varianty 3 

byly tímto krokem odstraněny ty úseky tratí, které na první pohled limitovaly žádoucí 

minimalizaci tohoto parametru. Z porovnání hodnot záboru vzdušného prostoru však 

vyplývá, že je při snížení hodnoty doby letu jeho hodnota navýšena. V tomto případě 

dochází k situaci, kterou by bylo dále vhodné řešit s odborníky z praxe. Je nutné v tomto 

případě stanovit přijatelnou míru zvýšení hodnoty záboru vzdušného prostoru celkovou 

délkou navrhovaných LLR vůči snížené době letu, která je zapříčiněna právě zvýšenou 

hodnotou celkové délky LLR. S největší pravděpodobností by mělo být toto prodloužení 

hodnoceno na základě přehledného a účelného uspořádání LLR napříč neřízeným 

vzdušným prostorem ČR, jelikož faktor snížení času, tedy rychlejší poskytnutí 

přednemocniční neodkladné péče pacientů / doručení přístrojů či materiálu potřebného 

k záchraně lidského života, je v tomto případě tím nejvýznamnějším. 
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6 ZHODNOCENÍ NÁVRHOVANÝCH ŘEŠENÍ 

Zhodnocení navrhovaných řešení je rozděleno do dvou kapitol. První z nich se věnuje 

naplnění cíle práce týkajícího se vytvoření návrhu využití PinS na zvolené heliporty pro LZS 

ČR v neřízeném vzdušném prostoru. Druhá část je poté zaměřena na návrh využití sítě 

LLR pro zvolené heliporty LZS ČR v neřízeném vzdušném prostoru.  

 

Při zhodnocení obou výše zmíněných řešení je nutné brát v úvahu, že se jedná o možný 

koncept, jehož byť i částečné zařazení do reálného provozu není očekáváno dříve, než 

kolem roku 2030. Důvodem je stávající provoz LZS ČR, u kterého došlo na počátku roku 

2021 k uzavření smluv s dodavateli na dobu 8 let, tedy až do roku 2028. Další zamýšlená 

provozní změna, se kterou je nutné v případě těchto návrhů do budoucna počítat, se týká 

restrukturalizace tříd vzdušného prostoru, kdy s největší pravděpodobností dojde k výrazné 

změně výšky neřízeného vzdušného prostoru třídy G, u kterého se zvažuje jeho zvýšení 

horní hranice až na FL 95. Na základě této změny budou muset být provedeny i úpravy 

týkající se pravidel letu v tomto upraveném vzdušném prostoru.    

 

6.1 ZHODNOCENÍ NÁVRHU PINS POSTUPŮ PRO LZS ČR 

Na základě rešeršní činnosti dosavadních zdrojů zabývajících se potenciálním provozem 

letu LZS ČR za podmínek IFR bylo zjištěno, že je jejich hlavním obsahem výčet provozních 

omezení vyplývající ze současných legislativních podmínek. V žádném z těchto zdrojů však 

nebylo zhodnoceno, zda je z pohledu geografického umístění heliportů v ČR vůbec možné 

a účelné tyto postupy PinS dle legislativních požadavků navrhovat. Takové zhodnocení je 

možné učinit na základě vypracovaných návrhů využití PinS postupů v kapitole 4 této práce.  

 

Při provádění samotných návrhů PinS postupů do reálného prostředí byly využity informace 

o postupech PinS „pokračujte podle VFR“ obsažené převážně v: L8168/I Provoz letadel 

– Letové postupy a „Procedures for Air Navigation Services – Aircraft Operations  

(PANS-OPS), Volume II (Doc 8168 OPS/611). Tyto postupy byly zvoleny z důvodu toho, že 

majoritní počet z vybraných heliportů do návrhu nesplňuje podmínky vybavení pro 

přístrojový heliport, které jsou definovány v leteckém předpisu L 14 H. Jelikož bylo na 

základě konzultace s piloty LZS ČR zjištěno, že je provozně proveditelné využívat totožný 

směr přistání i v případě vzletu, byl tento přístup v případě volby směrů postupů PinS při 

jejich návrhu uplatněn. Podmínkou pro jejich použití v návrhu je uvedení obou těchto směrů 

ve VFR příručce ČR, která shrnuje všechny schválené povinné směry k daným heliportům. 

Lety LZS ČR mají povinnost tyto směry v maximální možné míře dodržovat. Při volbě těchto 
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směrů byl zhodnocen také další z faktorů, kterým bylo následné využití bodů postupů PinS 

pro navrhovanou síť LLR. Bylo tedy účelné volit tyto směry tak, aby na sebe u jednotlivých 

heliportů navazovaly a zajistily tak minimalizaci délky těchto tratí, z čehož plyne 

i minimalizace doby letu na těchto tratích. V případě návrhů PinS byly v místech, kde to 

bylo žádoucí, dodrženy optimální hodnoty uvedené v legislativních požadavcích. 

V některých případech návrhů PinS postupů došlo po zhodnocení umístění nejvyšší 

identifikované překážky v případě navržení segmentů postupů dle optimálních délek, ke 

zkrácení těch segmentů tam, kde se takto definovaná překážka nacházela blíže fixu 

následujícího segmentu přiblížení. Nikdy však toto zkrácení nepřekročilo legislativně 

stanovenou minimální délku daného úseku. V případě gradientu klesání byla při návrzích 

PinS přiblížení na ty z heliportů, kde to bylo z hlediska dodržení minimalizace výšky trati za 

splnění MOC možné, uvažována nižší než optimální hodnota, a to konkrétně 5,2 %. Tento 

gradient klesání byl zvolen po konzultaci s piloty LZS ČR, na základě které bylo zjištěno, 

že je z hlediska snížení doby letu tento gradient považován za nejvhodnější. 

 

Při navržení PinS přiblížení se zvolenou navigační specifikací RNP APCH down to LPV 

bylo zjištěno, že se na okraji ochranných prostorů navrhovaných směrů PinS přiblížení na 

zvolené heliporty nenachází žádná taková překážka, která by její výškou neúměrně 

zvyšovala výšku tratí přiblížení. Z tohoto důvodu nebylo nutné měnit původně zvolenou 

navigační specifikaci pro tyto lety za takovou, která by zajistila zúžení ochranných prostorů 

a potenciálně by tam mohla zamezit neúměrnému navýšení navrhovaných tratí v případě, 

pokud by bylo zúžení ochranných prostorů dostatečné a zajistilo by, že se identifikovaná, 

neúměrně vysoká překážka nenachází vně těchto prostorů. Z tohoto pohledu by se dalo 

prostředí v okolí směrů navrhovaných tratí označit za ideální.  

 

Postupy PinS s navigační specifikací RNP APCH down to LPV by měly zajistit přiblížení 

s velmi nízkými minimy. Tuto skutečnost lze ověřit porovnáním výšky bodů MAPt mezi 

jednotlivými návrhy PinS přiblížení. Ve většině případů se tyto body nachází ve výšce 

250-350 ft nad heliportem. Vyšší hodnoty výšek byly identifikovány u 2 případů návrhů, a to 

u heliportu na základě LZS Liberec, kde je bod MAPt umístěn ve výšce 453 ft nad 

zmiňovaným heliportem. Zvýšení této hodnoty je zapříčiněno vyšší nadmořskou výškou 

terénu v okolí města Liberec. V tomto městě byly nakonec navrženy postupy PinS pouze 

na základnu LZS ČR, nikoliv i na heliport umístěný v areálu tamního traumacentra. Jelikož 

mezi těmito heliporty, které jsou od sebe vzdáleny asi 2,5 km vzdušnou čarou, nebyla 

identifikována žádná významná překážka, která by bránila uskutečnění letů za podmínek 

VMC z/do bodu MAPt/IDF, je možné využít tyto postupy i pro druhý heliport, a to 

následujícím způsobem: v případě příletů využije pilot IFR trať pro sestup do bodu MAPt, 
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ve kterém přejde na let dle podmínek VFR a bude pokračovat letem za podmínek VMC na 

daný heliport, pro který však tento PinS přílet nebyl primárně konstruován. V případě odletů 

bude situace obdobná, pilot zahájí let za podmínek VMC až do publikovaného bodu IDF, 

ve kterém přejde na let za podmínek IFR a dále využije přístrojový úsek publikovaného 

PinS odletu. Prvotním krokem bylo tedy navržení PinS postupů pro oba tyto heliporty. 

Jelikož se jedná o primární návrh využití těchto postupů pro lety LZS ČR, bylo za těchto 

podmínek účelné navrhnout postupy PinS pouze na jeden z těchto heliportů. Faktory, dle 

kterých se dané postupy PinS porovnávaly, jsou uvedeny v kapitole 4.3 této práce. Bod 

MAPt, který je umístěn v nejvyšší výšce nad heliportem, je součástí návrhu postupu PinS 

přiblížení na heliport plzeňské nemocnice. Jeho výška nad heliportem činí 595 ft. Tato výška 

je způsobena lokalitou komínu, který se nachází téměř v ose přiblížení.  V tomto případě 

by bylo při dalším posuzování těchto návrhů postupů PinS žádoucí pokusit se identifikovat 

vhodnější variantu návrhu. V případě této práce to však nebylo z důvodu absence dat 

o heliportu umístěném na základně LZS ČR a z důvodu vyhodnocení zvoleného směru 

PinS postupu na základě publikovaných směrů ve VFR příručce možné. 

 

V celkovém hodnocení postupů PinS je tedy na základě provedených návrhů možné 

zhodnotit, že je prostředí ČR v okolí zvolených heliportů vhodné pro publikaci PinS. Kromě 

návrhu postupů na heliport nacházející se v areálu nemocnice Plzeň, bylo možné navrhovat 

tyto postupy tak, aby byla v maximální možné míře minimalizována jejich výška nad 

nejvyšší identifikovanou překážkou. 

 

Vzhledem ke komplexnosti této práce a z důvodu toho, že se jedná o prvotní návrh využití 

těchto postupů a očekává se jeho zhodnocení personálem LZS ČR, nebyly v případě 

návrhů postupů PinS detailně řešeny postupy nezdařených přiblížení. Výsledné návrhy fixů 

přiblížení/odletů PinS byly v této práci dále využity, a to v případě návrhu sítí tratí LLR, které 

tyto body propojují.  

 

Z vybraných směrů pro PinS postupy, které jsou společně s jejich provozní dobou uvedeny 

v Tabulce 29, je možné identifikovat jistou provozní bariéru, která se týká možného využití 

těchto postupů pro denní i noční provoz. Po konzultaci s piloty LZS ČR bylo zjištěno, že se 

v tomto případě jedná o bariéru z pohledu vybavení heliportů, kdy jsou, v tom lepším 

případě, některé heliporty vybaveny pro provoz v noci pouze pro jeden směr 

přiblížení/odletu, v tom horším případě heliporty takovým vybavením nedisponují. I přes to, 

že se v nynější situaci jedná o limitaci potenciálního využití PinS postupů, je potřebné si 

uvědomit, že se jedná o koncept návrhu, který je zamýšleno zavádět do provozu nejdříve 

kolem roku 2030. Vzhledem k neustálému vývoji provozu LZS ČR by mohlo v průběhu 
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následujících let dojít k postupnému dovybavení heliportů. To by zajistilo, nad rámec 

vhodnějšího využití navrhovaných postupů PinS, i dostupnost služeb LZS ČR v případě 

stávajícího provozu za podmínek VFR. 

 

Tabulka 29: Přehled využití navrhovaných postupů PinS dle provozní doby, (zdroj: autor) 

 

 

Tento návrh by bylo možné dále rozvíjet a upravovat na základě připomínek obdržených 

od zástupců LZS ČR, pro které je v této práci primárně navrhován. Jelikož se jedná 

o prvotní návrh postupů a předpokládá se jejich počáteční využití menším počtem vrtulníků, 

byly v případě návrhu bodů PinS odletů částečně využity fixy pro přílet tak, aby vrtulník 

ukončil/započal PinS odlet/přiblížení vždy v totožném bodu, který slouží v případě tvorby 

návrhu LLR tratí v této práci jako bod vstupní/výstupní. Zde by v pokročilejších fázích 

návrhu tohoto konceptu mohlo dojít k úpravě těchto bodů, která by se odvíjela od 

stanovených minimálních výšek tratí LLR, pokud by se u nich předpokládalo obousměrného 

využití za podmínky oddělení směrů dostatečným vertikálním rozstupem.  

 

6.2 ZHODNOCENÍ NÁVRHU SÍTĚ TRATÍ LLR 

V případě návrhu sítě tratí LLR byly jako vstupní body využity navrhované fixy pro postupy 

PinS (konkrétně se jednalo o body IAF, IF/IAF). I přes to, že je cílem této práce vytvořit 

model LLR pro lety LZS v neřízeném vzdušném prostoru, bylo zhodnoceno, že by uplatnění 

pouze výše zmíněných bodů bylo pro tvorbu sítě LLR pro reálný provoz LZS značně 

limitující. Provoz vrtulníků LZS ČR probíhá také na ostatní heliporty umístěné na 

základnách LZS/heliportech v areálech traumacenter, která se nacházejí v řízeném 

vzdušném prostoru. Vzhledem k takovému jejich umístění nebyly zařazeny do výběru 

heliportů, pro který byly v této práci navrženy postupy PinS, ze kterých by bylo možné využít 
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vstupní/výstupní body. Postup určení bodů v rámci CTR, který se týká konkrétně CTR 

Ruzyně, CTR Tuřany a CTR Ostrava, je detailněji popsán v kapitole 5.3.  

 

Pro prvotní návrh této sítě tratí bylo zamýšleno využít informace o četnosti jednotlivých letů 

z provozních dat, což však ve výsledku možné nebylo, jelikož nebyl doposud vytvořen 

celostátní, unifikovaný registr zásahů a data zaznamenávaná jednotlivými provozovateli 

nejsou souhlasná. Jediná relevantní data, která by bylo možné využít, byla data poskytnutá 

jediným soukromým provozovatelem. Tato data obsahují informace o konkrétním letu, tedy 

jak místo zásahu, tak i heliport, do kterého byl pacient transportován. Jelikož je však účelné 

vytvořit prvotní návrh sítě tratí LLR pro více než jednoho provozovatele, nebylo vhodné tato 

data použít. Protože  bylo zjištěno, že je v blízké budoucnosti plánováno zefektivnit sběr 

těchto dat za pomoci vytvoření pravidel pro jejich jednotný záznam, bylo by na základě 

zhodnocení zaznamenávaných informací potenciálně možné provést další návrh sítě tratí 

LLR. Tento návrh by mohl spočívat v upřednostnění napřímení/zkrácení těch tratí, které by 

propojovaly heliporty s nejčetnější obslužností na základě přiřazení váhy těmto místům.  

 

Po konzultaci ohledně možnosti využití exaktních metod v případě návrhu zcela nové sítě 

tratí bylo zhodnoceno, že není možné pro tvorbu LLR využít pouze existující exaktní 

metody. Z hlediska požadavků vycházejících z provozu LZS musí být provoz co 

nejefektivnější, proto je potřebné pracovat se dvěma stěžejními faktory, kterými jsou: zábor 

vzdušného prostoru a doba letu. Algoritmy, které řeší nalezení nejkratší možné cesty, 

vychází z existující infrastruktury/sítě cest. Proto bylo rozhodnuto, že se v případě řešení 

sítě LLR v rámci této práce využije některých exaktních metod, které jsou doplněny 

expertním přístupem. Po vytvoření takové infrastruktury je využita funkce z knihovny QGIS, 

která počítá nejkratší možnou délku tratí mezi danými dvěma body. 

 

V rámci práce byly navrženy 4 varianty možné infrastruktury sítí, u kterých došlo 

k porovnání na základě 2 definovaných stěžejních faktorů. Bylo zjištěno, že z pohledu doby 

letu se jeví jako nejvhodnější využít v praxi Variantu 1, která zajišťuje přímé propojení mezi 

dvěma body. To ale představuje jistá omezení. Tato síť tratí zabírá největší množství 

vzdušného prostoru a nezajišťuje propojení všech tratí mezi sebou, což by v případě, kdy 

by došlo k nepředvídané změně místa přistání, znamenalo značný problém. Vzhledem 

k tomu, že byl u této varianty návrhu tratí vypočítán nejkratší průměrný čas strávený na 

jedné trati, který byl vypočítán na základě stanovení průměrné traťové rychlosti letu (120 kt), 

byly tyto hodnoty porovnávány s variantami ostatními.  
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Varianta 3 byla ze zbylých tří návrhů vyhodnocena jako nejvhodnější. Jelikož byl ale celkový 

průměrný čas strávený na jedné trati při porovnání s Variantou 1 prodloužen o 8 min 34 s  

(o 21,9%), bylo rozhodnuto o provedení úpravy sítě těchto tratí založené na ryze expertním 

přístupu. Po této úpravě byla hodnota průměrné doby letu na průměrné trati snížena na 

hodnotu 44 min 02 s, což znamená v případě porovnání výsledků Varianty 1 o 4 min 59 s. 

Celkový zábor vzdušného prostoru se po této úpravě prodloužil, ale i přes to je suma tratí 

o 3491 NM kratší než v případě Varianty 1. Takové hodnoty by bylo vhodné diskutovat se 

zástupci LZS ČR. Bylo by vhodné zjistit, jaká průměrná hodnota doby letu na 1 trati by pro 

ně byla z provozního hlediska přípustná z pohledu toho, že by sítě LLR umožnily provoz 

LZS ČR i za podmínek IFR. Prozatím byla se zástupci konzultována pouze vhodnost těchto 

tratí z pohledu druhu letu. Většina z provozovatelů si umí tento koncept představit pro 

sekundární lety. Při zjišťování přípustného prodloužení průměrné doby letu na 1 trati by jistě 

hrál podstatnou roli také výpočet doby obsloužení stejných míst, tedy heliportů, pozemními 

složkami IZS.  

 

Jelikož nebyla nalezena jedna konkrétní exaktní metoda, která by byla pro návrh sítě LLR 

nejvhodnější, je nutné navrhnout několik dalších variant na základě podobného přístupu, 

jaký byl zvolen v této práci, které by byly mezi sebou porovnány. Dalším možným přístupem 

k návrhu sítě LLR, je konzultace počátečních návrhů se zástupci jednotlivých provozovatelů 

LZS, kteří by mohli na základě posouzení určit, na které heliporty je z jejich základny 

prováděno nejvíce sekundárních letů. Po získání takových dat od všech provozovatelů by 

mohlo dojít k vytvoření sítě LLR na základě přiřazení priority jednotlivým heliportům. 

 

Pro každý nový návrh sítí LLR může být využito prostředí modelu vytvořeného v programu 

QGIS, které odpovídá reálnému prostředí ČR a umožňuje zobrazit stávající vzdušné 

prostory jak z pohledu 2D, tak i z pohledu 3D.  

 

Jakmile by byla vybrána nejrelevantnější varianta návrhu sítě z pohledu zhodnocení dvou 

stěžejních parametrů, mohl by se dále model využít v případě vykreslení terénu, nad kterým 

jsou dané tratě navrhovány. Takové zobrazení by bylo možné využít v případě rozdělení 

LLR na úseky, ve kterých by byla na základě posouzení nejvyšší překážky v ochranném 

prostoru navržena odlišná minimální výška trati. Možné vykreslení terénu pro daný úsek 

trati všech čtyř navrhovaných variant v případě kapitoly 5.2 je znázorněno v Příloze 6. Bylo 

zvoleno vykreslení terénu jednoho z nejdelších úseků trati, který zajišťuje propojení 

heliportů nacházejících se ve městech Ústí nad Labem a Zlín. Kromě maximální výšky 

terénu je z tohoto zobrazení možné posoudit délku úseků v případě jednotlivých 

navrhovaných variant. 
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ZÁVĚR 

Tato diplomová práce navrhuje využití PinS postupů a konceptu LLR na zvolené heliporty 

umístěné buďto na základnách LZS ČR nebo v areálech českých traumacenter, které se 

nachází v neřízeném vzdušném prostoru. Implementace takových specifických postupů 

vytvořených primárně pro vrtulníky, by v případě jejich využití v provozu LZS ČR zajistila 

odstranění jedné z hlavních bariér současné provozní situace, kterou je snížení 

meteorologických podmínek pod minima VMC. Vzhledem k tomu, že však v roce 2021 

došlo ve sktruktuře LZS ČR k organizačním změnám, jejichž platnost je smluvně stanovena 

na dobu 8 let, nepředpokládá se, že by k začlenění těchto inovací do reálného provozu 

došlo dříve, než okolo roku 2030. Jelikož každé nové provozní inovaci předchází 

zpracování řady studií, je možné tuto dobu považovat z hlediska proveditelnosti za 

adekvátní. 

 

V případě konceptu postupů PinS konstruovaných primárně pro lety LZS ČR je v práci na 

základě platných legislativních podmínek navrženo 13 PinS příletových a odletových tratí 

vedoucích k vybraným heliportům na území 8 českých měst. Na základě výsledků těchto 

návrhů je možné zhodnotit, že je z pohledu konfigurace terénu ČR vhodným kandidátem 

k implementaci těchto postupů. Pouze v případě 2 zvolených směrů na 2 různé heliporty, 

je evidováno nutné zvýšení minimální legislativně stanovené výšky tratí / traťových bodů, 

a to z důvodu vysokého terénu/překážky nacházejícího se v ose navrhované příletové 

a odletové trati. Jedná se o postupy navrhované na heliporty umístěné na liberecké 

základně LZS ČR a v areálu plzeňského traumacentra. U obou těchto případů bylo zváženo 

konstruování PinS postupů s nižšími minimy ochranných prostorů, které by mohla zajistit 

volba jiné navrhované navigační specifikace, a to RNP 0.3. Jelikož se však nejvyšší 

překážky, dle kterých je určována minimální přípustná výška trati, nachází v blízkosti osy 

trati, nebyla by v tomto případě změna navigační specifikace řešením. Za limitaci práce by 

v tomto případě bylo možné označit omezený výběr směrů pro návrhy postupů PinS, který 

vycházel z údajů uvedených ve VFR příručce / poskytnutých ÚCL a nedostupnost těchto 

informací v případě 2 heliportů nacházejících se v neřízeném vzdušném prostoru ČR. 

Odstranění této limitace v budoucích krocích výzkumu umožní navrhnout PinS postupy na 

zbývající dva heliporty a posoudit konfiguraci terénu i v jejich okolí. I přes takto 

identifikovanou limitaci je však na základě výsledků této práce možné považovat dodržení 

legislativně stanovených minim pro implementaci postupů PinS z pohledu konfigurace 

terénu ČR za proveditelné.  
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Jelikož je možné tento výstup považovat za součást průvodní studie pro projekty realizace 

navržených konceptů, bylo by v případě návrhů PinS postupů vhodné učinit další kroky 

vedoucí k zisku dílčích výsledků k potenciálnímu identifikování bariér, které by měly být 

před uvedením nových postupů do provozu odstraněny. Jako následující přínosný krok by 

bylo vhodné provést analýzu využití stávajících ochranných pásem heliportů v případě takto 

konstruovaných postupů PinS „pokračujte podle VFR“.  

 

V případě zamýšleného konceptu LLR jsou v práci navrženy 4 varianty sítí těchto tratí, které 

spojují vstupní/výstupní body získané z návrhů postupů PinS. Aby bylo toto navržení pro 

provoz LZS ČR účelné, jsou do infrastruktury LLR začleněny i heliporty umístěné na 

základnách LZS ČR / v areálech traumacenter, které se nachází v řízených okrscích. 

Jelikož nebylo předmětem práce vytvořit návrhy PinS postupů na tato místa, vedou tratě 

LLR pouze do okrajových částí CTR. Jednotlivé varianty návrhů byly mezi sebou posouzeny 

z hlediska minimalizování dvou faktorů, kterými jsou zábor vzdušného prostoru, doba letu 

a nejvhodnější z nich byla dále optimalizována. Protože se jedná o zcela novou 

infrastrukturu sítě tratí, bylo po konzultaci s experty zhodnoceno, že není možné aplikovat 

pouze jeden správný unifikovaný přístup, na základě kterého by bylo s jistotou vhodnosti 

a správnosti řešení možné navrhnout jedinou síť LLR. Pro vytvoření tratí bylo tedy nutné 

využít kombinaci exaktních metod společně s expertními znalostmi. Z tohoto důvodu by 

bylo v budoucích krocích výzkumu týkajícího se možností vytvoření sítě LLR žádoucí, aby 

bylo provedeno více návrhů z pohledů několika různých expertů. Jelikož se jedná o vůbec 

první návrhy sítí LLR, doprovázely jejich tvorbu určité limitace. První se týkala nedostatku 

studií a výzkumů na dané téma, což lze přisuzovat tomu, že se jedná o poměrně nově 

zaváděný koncept, který je v řadě jeho případů používán pouze určitými zahraničními 

společnostmi, jenž prozatím detailnější informace o postupu tvorby sítí veřejně nesdílí. 

Další limitací, která by však měla být dle dostupných informací v průběhu následujících let 

odstraněna, je prozatímní absence celostátního registru dat o letech LZS. Data v tomto 

registru by mohla návrh sítě z pohledu preference některých z heliportů/traumacenter na 

základě zjištění vyšší četnosti transportů/příletů, do značné míry ovlivnit. I přes tyto uvedené 

limitace je však možné na základě využití reálných vstupních/výstupních bodů považovat 

návrhy uvedené v práci jako vstupní krok pro implementaci navrhované sítě tratí nebo její 

úpravu. Pro toto by bylo možné využít modelu vytvořeného pro účely této práce, který 

obsahuje jak mapový podklad disponující reálnou nadmořskou výškou terénu napříč celým 

územím ČR, tak i stávající platné rozdělení vzdušného prostoru.  

 

Jakmile dojde k odsouhlasení jediné nejvhodnější sítě LLR, u které budou navrženy výšky 

jednotlivých segmentů tratí, bylo by v dalších krocích výzkumu vhodné řešit její umístění do 
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vzdušného prostoru ČR, a to z pohledu interference již existujících tratí umístěných pod 

FL 95 společně se současnými traťovými body. Jelikož je však implementace tohoto 

konceptu zamýšlena až kolem roku 2030, je velice pravděpodobné, že dojde 

k restrukturalizaci stávajícího neřízeného vzdušného prostoru, u kterého se zamýšlí 

zvýšení jeho horní výškové hranice až do FL 95, není účelné řešit výše navrhovaný krok 

výzkumu dříve, než tato změna v rámci provozu nastane.  

 

I přes to, že nebylo primárním cílem této práce identifikovat bariéry implementace postupů 

PinS a konceptu LLR, je v jejím obsahu několik těchto limitací z důvodu vytvoření 

uceleného pohledu o problematice PinS a LLR zmíněno. Jedná se hlavně o absenci 

unifikovaného zdroje poskytování meteorologických informací / absenci meteorologického 

radaru na palubě vrtulníku, nemožné monitorování pohybů okolního provozu na palubě 

vrtulníku, omezenou únosnost heliportů, zajištění poskytování letové informační služby 

v neřízeném vzdušném prostoru. Řada těchto doposud nevyřešených potenciálních rizik 

vyplývá také z provedené bezpečnostní analýzy stávajícího provozu vrtulníků v neřízeném 

vzdušném prostoru.  

 

Návrhy obsažené v této práci byly primárně určeny pro lety LZS ČR, jelikož právě u tohoto 

typu provozu je nejméně žádoucí, aby byla jeho dostupnost jakýmkoliv způsobem 

limitována. Na základě několika rozhovorů s pracovníky LZS ČR byl přínos postupů PinS 

a tratí LLR zmiňován v počátečních fázích jeho implementace spíše u sekundárních letů 

a letů vrtulníků z místa transportu do místa základny. Současně bylo zmíněno, že by však 

tento koncept mohl mít v reálném provozu využití i mimo lety LZS ČR, a to konkrétně pro 

lety vrtulníků PČR. Příkladem využití byly zmiňovány lety USAR (Urban Search and 

Rescue), kdy je potřebné dopravit personál alespoň do míst příslušného kraje, ve kterém 

má být tato specializovaná činnost provozována. I přes to, že je provoz vrtulníků PČR 

specifický a nemusí ve všech případech uplatňovat pravidla zmíněná v Nařízení Komise 

(EU) č. 965/2012, jsou v ČR místa, kde jim ani takové benefity neumožní v případě snížení 

meteorologických podmínek pod minima VMC přistát. Jednou z uváděných lokalit je město 

Liberec, pro které je v případě kritických meteorologických podmínek, kdy by bylo nutné 

vykonat přiblížení dle pravidel IFR, nejbližším možným místem přistání letiště Václava 

Havla v Praze. 

 

I přes identifikované limitace jsou v této práci navrženy postupy PinS na heliporty 

obsluhované LZS ČR v reálném prostředí neřízeného vzdušného prostoru ČR společně se 

sítí tratí LLR. Cíl práce je splněn a je možné jej dále využít v případě přípravné 

dokumentace k zavádění těchto postupů a tratí do provozu.



120 
 

SEZNAM ZDROJŮ 

[1] VRTULNIK.CZ. Historie Letecké služby pátrání a záchrany LSPZ a Letecké 

zdravotnické záchranné služby LZZS (LZS) [online]. 14.2.2019 [cit. 2021-03-20]. 

Dostupné z: http://www.vrtulnik.cz/lzs/rescue1.htm 

 

[2] ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JIHOČESKÉHO KRAJE. Svatý Kryštof, 

patron LZS [online]. [cit. 2021-03-20]. Dostupné z: 

https://www.zzsjck.cz/cinnost/letecka-zachranna-sluzba/svaty-krystof-patron-lzs 

 

[3] FRANĚK, Ondřej, MUDr.. Letecká záchranná služba v ČR [online].  

[cit. 2021-03-20]. Dostupné z: https://zachrannasluzba.cz/letecka-zachranna-

sluzba/ 

 

[4] MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Provoz letecké 

záchranné služby od roku 2021 bude o miliardu levnější [online]. 24.1.2020  

[cit. 2021-03-20]. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/provoz-

letecke-zachranne-sluzby-od-roku-2021-bude-o-miliardu-levnejsi/ 

 

[5] ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ SPOLEČNOSTI URGENTNÍ 

MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF. Indikační kritéria a operační řízení letecké 

záchranné služby [online]. 1.1.2021 [cit. 2021-03-20]. Dostupné z: 

https://urgmed.cz/wp-

content/uploads/2020/12/2020_LZS_indikace_operacni_rizeni_201222_def_small.

pdf 

 

[6] ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE. 

Letecká záchranná služba Hradec Králové, „Kryštof 06“ [online]. [cit. 2021-03-20]. 

Dostupné z: https://www.zzskhk.cz/cs/letecka-zachranna-sluzba-hradec-kralove-

krystof-6 

 

[7] SPOLEČNOST URGENTNÍ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF ČLS JEP. 

HEMS – Statistiky [online]. [cit. 2021-03-20]. Dostupné z: 

https://urgmed.cz/category/hems-statistiky/ 

 

 

 

http://www.vrtulnik.cz/lzs/rescue1.htm
https://www.zzsjck.cz/cinnost/letecka-zachranna-sluzba/svaty-krystof-patron-lzs
https://zachrannasluzba.cz/letecka-zachranna-sluzba/
https://zachrannasluzba.cz/letecka-zachranna-sluzba/
https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/provoz-letecke-zachranne-sluzby-od-roku-2021-bude-o-miliardu-levnejsi/
https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/provoz-letecke-zachranne-sluzby-od-roku-2021-bude-o-miliardu-levnejsi/
https://urgmed.cz/wp-content/uploads/2020/12/2020_LZS_indikace_operacni_rizeni_201222_def_small.pdf
https://urgmed.cz/wp-content/uploads/2020/12/2020_LZS_indikace_operacni_rizeni_201222_def_small.pdf
https://urgmed.cz/wp-content/uploads/2020/12/2020_LZS_indikace_operacni_rizeni_201222_def_small.pdf
https://www.zzskhk.cz/cs/letecka-zachranna-sluzba-hradec-kralove-krystof-6
https://www.zzskhk.cz/cs/letecka-zachranna-sluzba-hradec-kralove-krystof-6
https://urgmed.cz/category/hems-statistiky/


121 
 

[8] MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. VZ0078400: 

Provozování vrtulníků pro leteckou záchrannou službu [online]. [cit. 2021-03-20]. 

Dostupné z: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu 

zadavatelu/detail/Z0001163/zakazka/281053 

 

[9] FRANĚK, Ondřej, MUDr.. Letecká záchranka v Česku v roce (a po roce) 2021 

[online]. [cit. 2021-03-20]. Dostupné z: https://zachrannasluzba.cz/letecka-

zachranka-v-cesku-v-roce-a-po-roce-2021/ 

 

[10] SPOLEČNOST URGENTNÍ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF ČLS JEP. 

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA V ČR. Současný stav a odborné medicínské, 

provozní a technické požadavky na poskytování LZS v ČR v budoucnu [online]. 

Expertní pracovní skupina LZS, 30.5.2018 [cit. 2021-03-20]. Dostupné z: 

https://urgmed.cz/wp-content/uploads/2019/03/2018_LZSVCR-1.pdf 

 

[11] AEROCORNER.COM. Eurocopter EC135 [online]. [cit. 2021-03-21]. Dostupné z: 

https://aerocorner.com/aircraft/eurocopter-ec135/ 

 

[12] ARMY.CZ. W-3A Sokol [online]. [cit. 2021-02-24]. Dostupné z: [cit. 2021-03-21]. 

Dostupné z: https://www.acr.army.cz/technika-a-vyzbroj/letecka/w-3a-sokol-89945/ 

 

[13] LZSLINE.CZ. PZL-Swidnik W-3A Sokol [online]. [cit. 2021-03-21]. Dostupné z: 

http://www.lzsline.cz/sokol.html 

 

[14] AIRBUSHELICOPTERS.CA. H135 [online]. [cit. 2021-03-21]. Dostupné z: 

https://www.airbushelicopters.ca/product/h135/ 

 

[15] MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Traumacentra [online]. 

11.8.2016 [cit. 2021-04-03]. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/traumacentra/ 

 

[16] ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO A BIOETIKA. Co je to triáž (triage) [online]. 26.3.2020 

[cit. 2021-04-03]. Dostupné z: https://zdravotnickepravo.info/co-je-triaz-triage/ 

 

[17] ČESKO. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ. Centra vysoce specializované 

traumatologické péče. Centra vysoce specializované péče o pacienty 

s popáleninami. In: Věstník MZČR. 2021, částka 1, s. 2-23. Dostupné také z:  

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/01/Vestnik-MZ_1-2021.pdf 

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu%20zadavatelu/detail/Z0001163/zakazka/281053
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu%20zadavatelu/detail/Z0001163/zakazka/281053
https://zachrannasluzba.cz/letecka-zachranka-v-cesku-v-roce-a-po-roce-2021/
https://zachrannasluzba.cz/letecka-zachranka-v-cesku-v-roce-a-po-roce-2021/
https://urgmed.cz/wp-content/uploads/2019/03/2018_LZSVCR-1.pdf
https://aerocorner.com/aircraft/eurocopter-ec135/
https://www.acr.army.cz/technika-a-vyzbroj/letecka/w-3a-sokol-89945/
http://www.lzsline.cz/sokol.html
https://www.airbushelicopters.ca/product/h135/
https://www.mzcr.cz/traumacentra/
https://zdravotnickepravo.info/co-je-triaz-triage/
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/01/Vestnik-MZ_1-2021.pdf


122 
 

[18] MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Minimální podmínky pro 

spolupráci provozovatele vrtulníku letecké záchranné služby a poskytovatele 

zdravotnické záchranné služby [online]. 15.7.2020 [cit. 2021-04-03]. Dostupné z: 

https://www.mzcr.cz/minimalni-podminky-pro-spolupraci-provozovatele-vrtulniku-

letecke-zachranne-sluzby-a-poskytovatele-zdravotnicke-zachranne-sluzby/ 

 

[19] ČESKO. Zákon č. 374/2011 Sb. Ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotnické 

záchranné službě. In: Sbírka zákonů České republiky. 2011, částka 131. Dostupné 

také z: http://www.komorazachranaru.cz/download/Zakon_374-

2011_Sb._o_ZZS.pdf 

 

[20] VFR příručka – Česká republika, Heliporty [online]. Řízení letového provozu České 

republiky, 20.5.2021 [cit. 2021-05-26]. Dostupné z: 

https://aim.rlp.cz/vfrmanual/actual/pdf/hel_1_cz.pdf 

 

[21] VFR příručka – Česká republika, ENR-1 Vzdušný prostor České republiky [online]. 

Řízení letového provozu České republiky, 15.7.2021 [cit. 2021-07-20]. Dostupné z: 

https://aim.rlp.cz/vfrmanual/actual/pdf/enr_1_cz.pdf 

 

[22] L 2 Pravidla létání. MINISTERSTVO DOPRAVY ČR: Úřad pro civilní letectví, 2014, 

ročník 2021, 153/2014-220 [cit. 2021-04-24]. Dostupné také z: 

https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-2/data/print/L-2_cely.pdf 

 

[23] L 6/III Provoz letadel. MINISTERSTVO DOPRAVY ČR: Úřad pro civilní letectví, 

2006, ročník 2020, 17534/96-250 [cit. 2021-04-24]. Dostupné také z: 

https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-6/L-6iii/data/print/L-6-

III_cely.pdf 

 

[24] EVROPSKÁ KOMISE. Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, 

kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového 

provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008. In: 

Úřední věstník Evropské unie. 2012. Dostupné také z: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0965&from=CS 

 

[25] PLENINGER, Stanislav, Ph.D. GNSS Part 1 [přednáška]. Praha: FD ČVUT, 

2019/2020. 

 

https://www.mzcr.cz/minimalni-podminky-pro-spolupraci-provozovatele-vrtulniku-letecke-zachranne-sluzby-a-poskytovatele-zdravotnicke-zachranne-sluzby/
https://www.mzcr.cz/minimalni-podminky-pro-spolupraci-provozovatele-vrtulniku-letecke-zachranne-sluzby-a-poskytovatele-zdravotnicke-zachranne-sluzby/
http://www.komorazachranaru.cz/download/Zakon_374-2011_Sb._o_ZZS.pdf
http://www.komorazachranaru.cz/download/Zakon_374-2011_Sb._o_ZZS.pdf
https://aim.rlp.cz/vfrmanual/actual/pdf/hel_1_cz.pdf
https://aim.rlp.cz/vfrmanual/actual/pdf/enr_1_cz.pdf
https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-2/data/print/L-2_cely.pdf
https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-6/L-6iii/data/print/L-6-III_cely.pdf
https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-6/L-6iii/data/print/L-6-III_cely.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0965&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0965&from=CS


123 
 

 

[26] L 8168/I Provoz letadel - Letové postupy. MINISTERSTVO DOPRAVY ČR: Úřad 

pro civilní letectví, 2019, ročník 2020, 127/2018-220-LPR/3. Dostupné také z: 

https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-8168i/data/print/L-8168-

I_cely.pdf 

 

[27] EUROCONTROL. Helicopter Point in Space Operations in controlled and 

uncontrolled airspace. Generic Safety Case [online]. 20.10.2019, Edition 1.4  

[cit. 2021-05-18]. Dostupné z: https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/2019-

12/pins-apr-and-dep-safety_case-18122019.pdf 

 

[28] SCHULZ, Christian. Point in Space operations and LLR network in Sweden  

[e-mailová komunikace]. 22.2.2021.  

 

[29] AIP – LETECKÁ INFORMAČNÍ PŘÍRUŠKA. AIP SUP 10/21, Testovací postup 

přístrojového přiblížení na vrtulníky na heliport Praha 5 – Motol (LKPH) [online]. 

Řízení letového provozu, 8.4.2021 [cit. 2021-05-18]. Dostupné z: 

https://aim.rlp.cz/ais_data/aip/data/aipsup/s2110-210408-u.pdf 

 

[30] EUROCONTROL. Helicopter Low Level Route Operations in controlled and 

uncontrolled airspace. Generic Safety Case [online]. 7.10.2019, Edition 1.3  

[cit. 2021-05-18]. Dostupné z: https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/2019-

12/low-level-route-safety-case-20191007.pdf 

 

[31] AVINOR. AIS-PORTAL.Helicopter Low LVL IFR Routes RNP1 (Based on GNSS) 

[online]. 23.5.2019 [cit. 2021-05-18]. Dostupné z: 

https://ais.avinor.no/Hel/Latest/pdf/Low_Level_IFR_Routes.pdf 

 

[32] AIRMED&RESCUE. Low Flight Network authorisation for Rega [online]. 17.1.2018 

[cit. 2021-05-18]. Dostupné z: https://www.airmedandrescue.com/latest/news/low-

flight-network-authorisation-rega 

 

[33] AIP Switzerland. ENR 3.4 Helicopter routes [online]. In: The European AIS 

Database [cit. 2021-02-24]. Dostupné po přihlášení registrovaným z: 

ead.eurocontrol.int 

 

 

https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-8168i/data/print/L-8168-I_cely.pdf
https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-8168i/data/print/L-8168-I_cely.pdf
https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/2019-12/pins-apr-and-dep-safety_case-18122019.pdf
https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/2019-12/pins-apr-and-dep-safety_case-18122019.pdf
https://aim.rlp.cz/ais_data/aip/data/aipsup/s2110-210408-u.pdf
https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/2019-12/low-level-route-safety-case-20191007.pdf
https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/2019-12/low-level-route-safety-case-20191007.pdf
https://ais.avinor.no/Hel/Latest/pdf/Low_Level_IFR_Routes.pdf
https://www.airmedandrescue.com/latest/news/low-flight-network-authorisation-rega
https://www.airmedandrescue.com/latest/news/low-flight-network-authorisation-rega


124 
 

[34] L13 Předpis o odborném zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů. 

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR: Úřad pro civilní letectví, 2001, ročník 2020, 

28.376/01-220. Dostupné také z: 

https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-13/index.htm 

 

[35] ÚSTAV LETECKÉ DOPRAVY, FAKULTA DOPRAVNÍ ČVUT V PRAZE et al. 

Metodika pro zefektivnění analýzy a řízení rizik s využitím konceptuálního 

modelování [online]. [cit. 2021-07-16]. Dostupné z: 

http://uldbeta.fd.cvut.cz/stazeni/vedecke_vystupy/Metodika_1_CZ.pdf 

 

[36] LEVESON, Nancy G. a John P. THOMAS. STPA handbook [online].  

[cit. 2021-07-16]. Dostupné z: 

https://psas.scripts.mit.edu/home/get_file.php?name=STPA_handbook.pdf 

 

[37] INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION. Doc 8168 OPS/611. 

Procedures for Air Navigation Services. Aircraft Operations. Volume II. 

Construction of Visual and Instrument Flight Procedures. 2014, sixth edition. 

 

[38] EVROPSKÁ KOMISE. Nařízení Komise (EU) č. 859/2008 ze dne 20. srpna 2008, 

kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91, pokud jde o společné technické 

požadavky a správní postupy platné pro obchodní leteckou dopravu. In: Úřední 

věstník Evropské unie. 2008. Dostupné také z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0859&from=CS 

 

[39] TECHNISERV spol. s.r.o. Ochranné pásmo HEMS letiště Liberec. HODÍK, Petr, 

Ing., Praha, 2020.  

 

[40] SPOLEČNOST URGENTNÍ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF ČLS JEP. 

Sekce LZS [online]. [cit. 2021-07-03]. Dostupné z: https://urgmed.cz/sekce-lzs/ 

 

[41] Shlukování [přednáška]. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. [cit. 2021-07-26]. 

Dostupné z: https://cw.fel.cvut.cz/old/_media/courses/a6m33dvz/dvz2017-02-

shlukovani.pdf 

 

[42] PŘIBYL, Ondřej, prof. Základní analytické metody. Klasifikace a shlukování 

[přednáška]. Praha: Fakulta dopravní ČVUT v Praze. [cit. 2021-07-26]. Dostupné 

z: https://zolotarev.fd.cvut.cz/mzd/ctrl.php?act=show,section,63 

https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-13/index.htm
http://uldbeta.fd.cvut.cz/stazeni/vedecke_vystupy/Metodika_1_CZ.pdf
https://psas.scripts.mit.edu/home/get_file.php?name=STPA_handbook.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0859&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0859&from=CS
https://urgmed.cz/sekce-lzs/
https://cw.fel.cvut.cz/old/_media/courses/a6m33dvz/dvz2017-02-shlukovani.pdf
https://cw.fel.cvut.cz/old/_media/courses/a6m33dvz/dvz2017-02-shlukovani.pdf
https://zolotarev.fd.cvut.cz/mzd/ctrl.php?act=show,section,63


125 
 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1:  Znázornění počtu letů jednotlivých středisek LZS ČR v období 2016-2020 . 16 

Obrázek 2:  Znázornění umístění základen LZS ČR spolu s jejich akčními rádii ............. 17 

Obrázek 3:  Přiblížení PinS s postupem „pokračujte vizuálně“ ........................................ 30 

Obrázek 4:  Přiblížení PinS s postupem „pokračujte podle VFR“ .................................... 31 

Obrázek 5:  Odlet PinS s postupem "pokračujte vizuálně" .............................................. 32 

Obrázek 6:  Odlet PinS s postupem "pokračujte podle VFR" .......................................... 33 

Obrázek 7:  Mapa PinS přiblížení, Praha 5 – Motol ........................................................ 36 

Obrázek 8:  Napojení postupů PinS "pokračujte vizuálně" na tratě LLR .......................... 39 

Obrázek 9:  Napojení postupů PinS "pokračujte podle VFR" na tratě LLR ...................... 39 

Obrázek 10:  Publikované tratě LLR, Švýcarsko ............................................................... 43 

Obrázek 11:  Základní řídící smyčka dle STAMP .............................................................. 47 

Obrázek 12:  Rozšířená řídící smyčka dle STAMP ........................................................... 48 

Obrázek 13:  Řídící struktura systému „Lety vrtulníků LZS ČR v neřízeném vzdušném  

  prostoru“ ...................................................................................................... 51 

Obrázek 14:  Ochranné prostory pro postup RNP APCH .................................................. 65 

Obrázek 15:  Detailní zobrazení výškového rozdílu bodů IDF a MAPt .............................. 72 

Obrázek 16:  PinS „pokračujte podle VFR“, Kryštof 18 (PinS přílet 331°, PinS  

   odlet 151°) ................................................................................................... 73 

Obrázek 17:  Vertikální profily návrhů PinS postupů, Kryštof 18 (PinS přílet 331°, 

    PinS odlet 151°) .......................................................................................... 75 

Obrázek 18:  PinS „pokračujte podle VFR“, Kryštof 12 (PinS přílet 261°, 

PinS odlet 081°) .......................................................................................... 75 

Obrázek 19:  PinS „pokračujte podle VFR“, Kryštof 12 (PinS přílet 067°, 

   PinS odlet 247°) .......................................................................................... 76 

Obrázek 20:  PinS „pokračujte podle VFR“, Kryštof 12 (PinS přílet 152°, 

PinS odlet 332°) .......................................................................................... 76 

Obrázek 21:  Vertikální profily návrhů PinS postupů, Kryštof 12 (PinS přílet 152°, 

   PinS odlet 332°) .......................................................................................... 77 

Obrázek 22:  Vertikální profily návrhů PinS postupů, Kryštof 12 (PinS přílet 261°,  

   PinS odlet 081°) .......................................................................................... 77 

Obrázek 23:  Vertikální profily návrhů PinS postupů, Kryštof 12 (PinS přílet 067°,  

  PinS odlet 247°) .......................................................................................... 78 

Obrázek 24:  PinS „pokračujte podle VFR“, Kryštof 15 (PinS přílet 310° 

  PinS odlet 130°) .......................................................................................... 79 

file:///C:/Users/vasutova/Desktop/DP_Vasutova_ver7.docx%23_Toc79272843
file:///C:/Users/vasutova/Desktop/DP_Vasutova_ver7.docx%23_Toc79272843


126 
 

Obrázek 25:  Vertikální profily návrhů PinS postupů, Kryštof 15 (PinS přílet 310°,  

   PinS odlet 130°) .......................................................................................... 80 

Obrázek 26:  PinS „pokračujte podle VFR“, Kryštof 13 (PinS přílet 267°, 

   PinS odlet 087°) .......................................................................................... 83 

Obrázek 27: Vertikální profily návrhů PinS postupů, Kryštof 15 (PinS přílet 267°,  

   PinS odlet 087°),  (zdroj: autor) ................................................................... 83 

Obrázek 28:  PinS „pokračujte podle VFR“, Nemocnice České Budějovice  

(PinS přílet 267°, PinS odlet 087°) ............................................................... 84 

Obrázek 29:  Vertikální profily návrhů PinS postupů, Nemocnice České Budějovice  

  (PinS přílet 267°, PinS odlet 087°) ............................................................... 84 

Obrázek 30:  PinS „pokračujte podle VFR“, Kryštof 06 (PinS přílet 102°, 

  PinS odlet 282°) .......................................................................................... 87 

Obrázek 31:  PinS „pokračujte podle VFR“, Fakultní nemocnice Hradec Králové  

  (PinS přílet 284°, PinS odlet 104°) ............................................................... 87 

Obrázek 32:  Vertikální profily návrhů PinS postupů, Kryštof 06 (PinS přílet 102°, 

PinS odlet 282°) .......................................................................................... 87 

Obrázek 33:  Vertikální profily návrhů PinS postupů, Fakultní nemocnice Hradec Králové 

(PinS přílet 284°, PinS odlet 104°) ............................................................... 88 

Obrázek 34:  PinS „pokračujte podle VFR“, Fakultní nemocnice Plzeň (PinS přílet 298°, 

PinS odlet 118°) .......................................................................................... 88 

Obrázek 35:  Vertikální profily návrhů PinS postupů, Fakultní nemocnice Plzeň  

(PinS přílet 298°, PinS odlet 118°) ............................................................... 90 

Obrázek 36:  PinS „pokračujte podle VFR“, Kryštof 09 (PinS přílet 076°, 

   PinS odlet 256°), ......................................................................................... 91 

Obrázek 37:  PinS „pokračujte podle VFR“, Fakultní nemocnice Olomouc  

(PinS přílet 293°, PinS odlet 113°) ............................................................... 91 

Obrázek 38:  Vertikální profily návrhů PinS postupů, Kryštof 09 (PinS přílet 076°, 

PinS odlet 256°) .......................................................................................... 93 

Obrázek 39:  Vertikální profily návrhů PinS postupů, Fakultní nemocnice Olomouc  

(PinS přílet 293°, PinS odlet 113°) ............................................................... 93 

Obrázek 40:  PinS „pokračujte podle VFR“, Fakultní nemocnice Zlín (PinS přílet 096°, 

PinS odlet 276°) .......................................................................................... 93 

Obrázek 41:  Vertikální profily návrhů PinS postupů, Fakultní nemocnice Zlín  

(PinS přílet 096°, PinS odlet 276°) ............................................................... 94 

Obrázek 42:  Návrh sítě LLR, Varianta 1 ........................................................................ 100 

Obrázek 43:  Návrh sítě LLR, Varianta 2, návrh 1........................................................... 102 

Obrázek 44:  Návrh sítě LLR, Varianta 2, návrh 2........................................................... 103 



127 
 

Obrázek 45:  Návrh sítě LLR, Varianta 3 ........................................................................ 104 

Obrázek 46:  Návrh sítě LLR, Varianta 4 ........................................................................ 105 

Obrázek 47:  Návrh optimalizace sítě LLR navržené Variantou 3 ................................... 108 

  



128 
 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1:  Procentuální podíl primárních a sekundárních letů v letech 2016-2020  ...... 15 

Tabulka 2:  Technické porovnání EUROCOPTER EC 135 T2+ a PZL W3A SOKOL ..... 19 

Tabulka 3:  Provozní minima pro lety LZS...................................................................... 26 

Tabulka 4:  Soupis PinS postupů v Evropě .................................................................... 34 

Tabulka 5:  Provoz základen LZS ČR od 1.1.2021 ......................................................... 35 

Tabulka 6:  Výška tratí LLR – Itálie ................................................................................ 41 

Tabulka 7:  Výška tratí LLR – Švýcarsko ....................................................................... 42 

Tabulka 8:  Identifikováná nebezpečná řízení systému .................................................. 53 

Tabulka 9:  Bezpečnostní omezení ................................................................................ 54 

Tabulka 10:  Šířka ochranných prostorů pro postup RNP APCH  ..................................... 65 

Tabulka 11:  Šířka ochranných prostorů pro postup RNP 0.3 .......................................... 67 

Tabulka 12:  Heliporty obsluhované LZS ČR (traumacentra a základny LZS ČR) ............ 68 

Tabulka 13:  PinS postupy, hodnoty (Kryštof 18) ............................................................. 74 

Tabulka 14:  PinS postupy, hodnoty (Kryštof 12) ............................................................. 77 

Tabulka 15:  PinS postupy, hodnoty (Kryštof 15) ............................................................. 80 

Tabulka 16:  PinS postupy, hodnoty (Kryštof 13) ............................................................. 82 

Tabulka 17:  PinS postupy, hodnoty (Nemocnice České Budějovice) .............................. 82 

Tabulka 18:  PinS postupy, hodnoty (Fakultní nemocnice Hradec Králové) ..................... 85 

Tabulka 19:  PinS postupy, hodnoty (Kryštof 06) ............................................................. 86 

Tabulka 20:  PinS postupy, hodnoty (Fakultní nemocnice Plzeň) ..................................... 89 

Tabulka 21:  PinS postupy, hodnoty (Kryštof 09) ............................................................. 92 

Tabulka 22:  PinS postupy, hodnoty (Fakultní nemocnice Olomouc)................................ 92 

Tabulka 23:  PinS postupy, hodnoty (Fakultní nemocnice Zlín) ........................................ 94 

Tabulka 24:  Zhodnocení variant návrhů sítě LLR na základě záboru vzdušného 

prostoru ..................................................................................................... 106 

Tabulka 25:  Zhodnocení variant návrhů sítě LLR na základě průměrné délky jedné 

tratě ........................................................................................................... 106 

Tabulka 26:  Zhodnocení variant návrhů sítě LLR na základě průměrné doby letu  

na jedné trati ............................................................................................. 107 

Tabulka 27: Porovnání V1, V3 a V3 optimalizované z pohledu záboru vzdušného  

  prostoru ..................................................................................................... 109 

Tabulka 28:  Porovnání V1, V3 a V3 optimalizované z pohledu průměrné délky tratě 

   a průměrné doby letu na jedné trat ............................................................ 109 

Tabulka 29:  Přehled využití navrhovaných postupů PinS dle provozní doby ................. 114 

file:///C:/Users/vasutova/Desktop/DP_Vasutova_ver7.docx%23_Toc79273516
file:///C:/Users/vasutova/Desktop/DP_Vasutova_ver7.docx%23_Toc79273518
file:///C:/Users/vasutova/Desktop/DP_Vasutova_ver7.docx%23_Toc79273519


129 
 

SEZNAM PŘÍLOH 
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