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Šetření safety události 

Událost: Požár travního porostu 

Informační část – vyplní LKMT 

Pořadové číslo události dle číslování LKMT ID 878 

Datum 16. 02. 2022 

Lokální čas 13:45  

Popis události ze strany LKMT 

Dne 16. 02. 2022, okolo 13:45 hod. ohlásil ptáčník po radiu na TWR, že při použití šrapnelu 

k plašení ptáků došlo k zapálení suché trávy asi 100 m jižně od nové věže. Ihned byl informován  

bezpečnostní dispečink a hasiči, kteří okamžitě zasáhli a během několika minut požár zlikvidovali. 

Provoz letiště nebyl narušen, nedošlo k žádným škodám. 

Požadavek / doporučení LKMT 

§17 zákona o PO.  

(1) Fyzická osoba je povinna 

a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, 

plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně 

nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení 

Letadlo / MMP / Stroj / Technické zařízení 

- Typ  

- Imatrikulace  

- Číslo letu  

- Provozovatel  

- Další informace Foto 



Verze 2.0 

Vyplní externí subjekt 

Poř. číslo události dle číslování ext. subjektu 1 

Datum 16.2.2022 

Lokální čas 13:30 

Popis události ze strany externího subjektu / přijaté nápravné opatření / komentář 

 

K zapálení travního porostu došlo bezprostředně po zásahu pracovníka BiOL v prostoru 

letiště, přibližně 100 m jižně od nové věže. Použitá pyrotechnika byla standardní, běžně 

používaná pro akustické plašení živočichů. Předpokládáme, že došlo k použití vadného 

náboje, závadu na náboji nebylo možné zjistit před jeho použitím. 

Zapálení travního porostu pracovník BiOL zaregistroval hned po výstřelu, travní porost se 

pokusil uhasit sám. Vhledem k nepříznivému počasí (extrémně silný vítr) a stavu porostu  

(suché zbytky trávy po mulčování a vysoká stařina) se mu porost nepodařilo vlastními 

silami uhasit. 

Přijatá opatření: kontrola pyrotechniky, vyřazení nábojů stejného typu, kterým byl 

zapálený porost, požadavek na změnu úpravy travních porostů byl podán a projednán již 

před incidentem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bylo provedeno hlášení na UZPLN?   ANO 

      NE 

V případě potřeby, zakreslete místo události na 

mapě letiště  

 

 

Pozn. S vyplněným dotazníkem, prosím zašlete případně i pořízenou fotodokumentaci. 

Datum: 18.2.2022 

Podpis: Ing. Gallatová 


