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PŘÍLOHA 1 – HASIČSKÁ A ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PRO LETIŠTĚ KATEGORIE 1 A 2 

1. Všeobecně 

Poznámka: Ustanovení této přílohy se vztahují 
na letiště kategorie 1 a 2 dle Tab. 9–1, Hl. 9 Kategorie 
letišť pro hasičskou a záchrannou službu. V ČR se pro 
tyto kategorie uplatňují národní odlišnosti od 
standardů ICAO. 

2. Prostředky 

Použití 

2.1 Na letišti kategorie 1 a 2 dle Tab. 9–1, Hl. 9 
musí být zajištěny záchranné a hasební prostředky a 
hasičské a záchranné služby odpovídající těmto 
kategoriím. 

Úroveň poskytované ochrany 

2.2 Úroveň poskytované ochrany na letištích 
kategorie 1 a 2 pro hasičskou a záchrannou službu 
musí odpovídat Tab. P-1 a ustanovení 2.3 této přílohy.  

 

Tab. P-1 Minimální použitelné množství hasebních 
látek 

 

Kategorie letiště 
Hasicí přístroj 

práškový 

 50 kg 

(1) (2) 

1 1 ks  

2 2 ks  

 

 

Záchranné prostředky 

2.3 Provozovatel letiště kategorie 1 a 2 dle 
Tab. 9-1, Hl. 9 musí zajistit sadu záchranných 
prostředků obsahující minimálně tyto prostředky: 

páčidlo, požární sekeru, nůž pro přeřezání pásů, 
pracovní rukavice, zdravotnické potřeby a materiál pro 
poskytnutí první pomoci. 

2.4 Prostředky uvedené v Tab. P-1 
a v ustanovení 2.3 této přílohy jsou určeny výhradně 
pro zajištění hasičské a záchranné služby leteckého 
provozu. 

 

Umístění 

2.5 Prostředky pro zajištění hasičské a 
záchranné služby musí být připraveny na vozidle nebo 
na připojeném přívěsném vozidle. V provozní době 
letiště musí být toto vozidlo dislokováno na takovém 
místě, ze kterého je možný rychlý zásah 
na pohybových plochách letiště. 

3. Personál 

3.1 V provozní době letišť těchto kategorií 
provozovatel letiště zajistí přítomnost minimálně dvou 
osob, které zajistí hasičskou a záchrannou službu. 
Jednou z těchto osob může být dispečer AFIS/RADIO. 

3.2 Osoby zajišťující bezpečnost leteckého 
provozu musí být prokazatelně seznámeny s použitím 
záchranných a hasebních prostředků. 

4. Doplňující informace 

4.1 V případě pořádání leteckého veřejného 
vystoupení, leteckého dne, propagační letecké akce 
a letecké soutěže musí být pořadatelem zajištěna 
na letištích těchto kategorií asistence zdravotnické 
záchranné služby a jednotky požární ochrany 
zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami 
požární ochrany. 

4.2 Ustanovení této přílohy se vztahují 
na letadla, jejichž fyzické vlastnosti odpovídají 
kategorii 3 dle Tab. 9-1, Hl. 9, která provádějí leteckou 
hasičskou, letecko-chemickou a výsadkovou činnost. 
Ustanovení této přílohy se nevztahují na provoz 
proudových letadel. 

Poznámka: Úroveň poskytované ochrany u 
proudových letadel zajišťuje provozovatel v souladu 
s požadavky Hlavy 9 

5. Účinnost 

5.1 Příloha 1 – Hasičská a záchranná služba 
pro letiště kategorie 1 a 2 nabývá účinnosti dnem 1. 
ledna 2005.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 


