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ÚVODNÍ USTANOVENÍ
K přípravě a organizaci zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů v civilním letectví
vydává Ústav pro zjišťování příčin leteckých nehod (dále jen „Ústav“ nebo „ÚZPLN“)
v souladu:
- s ustanoveními zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o civilním letectví“) a vyhláškou č. 108/1997
Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů,
- s nařízením evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 996/2010, o šetření a prevenci
nehod a incidentů v civilním letectví a o zrušení směrnice 94/56/ES,
- s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 376/2014, o hlášení událostí
v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních a o změně
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a o zrušení směrnic
Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) 1321/2007 a
nařízení Komise (ES) č. 1330/2007,
- s prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/1018, kterým se stanoví seznam
klasifikovaných událostí v civilním letectví, které podléhají povinnému hlášení podle
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014,
- s předpisem o odborném zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů L 13,

METODICKOU SMĚRNICI PRO PŘÍPRAVU A ORGANIZACI
ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ
Tato směrnice stanoví závazná pravidla pro:
a)
b)

vedoucí pracovníky a inspektory Ústavu,
ve vymezeném rozsahu pro jiné osoby, které se zúčastní činnosti komise při
odborném zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů v civilním letectví.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. června 2016. Tímto dnem pozbývá platnosti
metodická směrnice pro přípravu a organizaci odborného zjišťování příčin leteckých nehod
a incidentů č.j. 990/2007-ÚZPLN vydaná dne 1.12. 2007.

Zpracoval:
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Ing. Josef Veselý
Ing. Josef Bejdák
Ing. Stanislav Suchý
Ing. Lubomír Stříhavka

Vedoucí oddělení administrativy, rozvoje a analýz
Vedoucí oddělení letových a technických inspektorů
LI – referent pro zahraniční spolupráci a legislativu
Technický inspektor - specialista
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PŘEDMLUVA
Metodika přípravy a organizace zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů stanoví
podrobnosti k provedení ustanovení zákona číslo 49/1997 Sb., o civilním letectví, přímo
použitelných nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), prováděcích nařízení Komise (EU),
předpisu o odborném zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů L 13 a doporučení příručky
Doc 9756 AN/965 ICAO.
Je určena pro pracovníky a inspektory Ústavu, dále pracovníky organizací civilního
letectví a ostatní fyzické a právnické osoby, které se mohou na základě pověření nebo požadavku
Ústavu na odborném zjišťování příčin podílet.
Hlavním cílem metodiky je stanovit základní postupy, odpovědnosti a součinnost při
plánování a organizaci průběhu odborného zjišťování příčin. Rozebírá zásady a nezbytně nutná
opatření k vyhodnocení obsahu hlášení letecké nehody nebo incidentu a získání informací, na
jejichž podkladě lze s ohledem na závažnost následků, význam odborného zjišťování příčin pro
bezpečnost civilního letectví a vypracování bezpečnostních doporučení k předcházení leteckých
nehod nebo jiný veřejný zájem rozhodnout o organizaci a vedení odborného zjišťování příčin,
a to v nezbytné míře pro zajištění účelu zjišťování příčin.
Metodika stanoví hlavní zásady činnosti komise pro zjišťování příčin (dále jen „komise“),
jednotlivých podkomisí a pracovních skupin. Napomáhá orientovat se v kompetenci, postupech a
použitých prostředcích v závislosti na rozsahu či závažnosti konkrétní letecké nehody nebo
incidentu, urychlit práci a zabránit opomenutím při zjišťování příčin včetně nedostatků, které by
je mohly ztížit.
Zjišťování příčin je základním prvkem programu pro zvýšení úrovně provozní
bezpečnosti. Kvalita zjišťování příčin, která je předpokladem pro úspěšnost takového programu,
může být dosažena jenom jeho vysokou organizací a kvalitně připravenými pracovníky.
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VERZE 3.0

6

ÚČINNOST OD 01.06. 2016

ČÁST 1

HLAVA 1 - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Oddíl 1
Základy odborného zjišťování příčin
Účel odborného zjišťování příčin
1.1.1 Hlavním účelem odborného zjišťování příčin je prevence budoucích nehod a incidentů bez
určování viny či odpovědnosti. Zahrnuje shromáždění a analýzu informací vztahujících se
k LN nebo I, vypracování závěrů včetně určení příčiny či příčin nebo faktorů, které k nim
přispívají, a případně vypracování bezpečnostních doporučení.
1.1.2 Ústav zjišťuje příčiny LN a I podle:
a) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího šetření nehod a incidentů v civilním
letectví1),
b) unijních předpisů vydaných k provedení sekundárních právních předpisů Evropské unie,
c) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví2),
d) leteckého předpisu L 13,
e) předpisů, které jsou vydány Evropskou organizací pro bezpečnost leteckého provozu
EUROCONTROL
1.1.3 Mezi důležité úkoly patří zejména zabezpečit:
a) nezávislost, nestrannost a transparentnost shromažďování a analýzy informací a vypracování
závěrů včetně určení příčin nebo faktorů, které k nim přispívají, aby se předešlo střetu zájmů a
jakémukoli vnějšímu zásahu do určování příčin šetřených událostí,
b) přiměřenou rovnováhu mezi přínosem šetření pro bezpečnost civilního letectví nebo jiný
veřejný zájem a vynaloženými náklady,
c) ochranu informací před neoprávněným použitím nebo zveřejněním,
d) koordinaci šetření a vyšetřování příslušnými orgány činnými v trestním3 nebo správním řízení
v souladu splatnými právními předpisy,
e) spolupráci orgánů pro šetření členských států EU/ICAO,
f) vypracování bezpečnostních doporučení k předcházení leteckých nehod,
g) pro účely sledování výkonnosti letových navigačních služeb analýzu činnosti pozemní
a palubní části systému Air Traffic Management (ATM) s ohledem na klíčové ukazatele
výkonnosti,
h) zaznamenání údajů do vnitrostátní databáze (ECCAIRS) a jejich zpřístupnění příslušným
orgánům pro šetření členských států Evropské unie a Evropské komisi prostřednictvím
centrální evidence událostí.

1)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 ze dne 20. října 2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů
v civilním letectví a o zrušení směrnice 94/56/ES.
2)
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
3
§12 zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád)
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i) zjištění faktů, podmínek a okolností týkajících se záchrany cestujících a posádky nebo jejich
smrti a odolnosti konstrukce letadla a jeho částí při LN nebo I.
Zásady stanovení způsobu odborného zjišťování příčin (šetření Ústavem)
1.1.4 Stanovení způsobu a rozsahu odborného zjišťování příčin se provádí podle druhu LN nebo I,
zpravidla po zhodnocení prvotních informací. Pokud v důsledku velkého rozsahu LN nastane
potřeba, použije se postup při velké letecké nehodě a odpovídající opatření včetně záležitostí
souvisejících s vyžádáním pomoci.
Ústav může dále stanovit že:
a) povede odborné zjišťování příčin bez nutnosti vyžádání spoluúčasti jiných složek a
pomoci, nebo
b) neurčí komisi a shromáždění, analýzu informací o incidentu, určení příčin a
vypracování závěrů vykoná určený odpovědný inspektor, nebo
c) oznámí požadavek, aby provedla šetření příslušné pověřené právnické osobě v souladu
s pověřením.
1.1.5 Rozhodování se provádí bez zbytečného odkladu v určitých procesních krocích – zahájení
rozhodovacího procesu na základě ohlášení události, zajišťování podkladů pro rozhodnutí,
zhodnocení informací, vydání rozhodnutí atd.
1.1.6 Odborné zjišťování příčin komisí bude následovat jednoznačně vždy při velké letecké nehodě
nebo vážném incidentu kvůli následkům a především počtu osob, kterých se bezprostředně
týkají. Některé méně závažné letecké nehody však budou před rozhodnutím ředitele vyžadovat
zhodnocení dostupných informací, účelnosti a přínosu šetření pro provozní bezpečnost.
1.1.7 Reakce začíná přijetím hlášení události, které Ústav přijímá telefonicky, e-mailem, nebo faxem;
pokud bylo podáno telefonicky, je povinností oznamovatele dodatečně je potvrdit písemně.
1.1.8 Podrobnosti o zajištění příjmu hlášení události v mimopracovní době stanoví Směrnice pro
pohotovost H 24 vydaná Ústavem.
1.1.9 Postup stanovení rozsahu šetření vychází z právní úpravy v civilním letectví, ze zkušeností
z odborného zjišťování příčin, stanovisek a poradenského materiálu.
1.1.10 O rozsahu šetření rozhoduje ředitel Ústavu, v době jeho nepřítomnosti určený zástupce. Při
rozhodování zvlášť dbá na:
a) pečlivé zhodnocení všech informací o LN nebo I jednotlivě i v jejich souhrnu,
b) rychlou reakci Ústavu na hlášení LN nebo I a problémové oblasti v provozní
bezpečnosti,
c) zohlednění způsobilosti a zkušeností inspektorů Ústavu,
d) zhodnocení nutnosti ihned vyslat inspektory na místo události k zajištění bezpečného
nakládání s veškerými důkazy,
e) zohlednění dostupnosti odborníků organizací zapojených do projektování, výroby,
údržby a provozu výrobků letecké techniky, letadlových částí a zařízení,
f)

zohlednění kapacitních možností Ústavu a potencionálního přínosu odborného
zjišťování příčin ke zlepšení provozní bezpečnosti,

g) oznámení rozhodnutí určeným osobám v co nejkratším čase.
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1.1.11 Při rozhodnutí ředitel Ústavu přihlíží zejména k:
a) závažnosti následků LN nebo I z hlediska významu pro provozní bezpečnost,
b) poučení, které lze z šetření vyvodit pro účely zlepšení provozní bezpečnosti letectví,
c) jinému veřejnému zájmu, kterým se rozumí např. přeprava ústavních činitelů nebo
ohrožení chráněného zájmu podle odst. 4 § 44 zákona o civilním letectví,
d) oprávněným požadavkům veřejnosti.
Oddíl 2
Přijetí nezbytných opatření
Prvotní reakce na hlášení LN nebo I
1.2.1

Prvotní reakce následuje po všech LN nebo I o nichž se Ústav dozví a zahrnuje:
a) zjištění informací o stavu záchranných a likvidačních prací na místě letecké nehody,
b) jejich neprodlené posouzení, a pokud nepostačují pro rozhodnutí o odborném zjišťování
příčin, vyžádání dodatečných informací,
c) vyrozumění příslušných orgánů dotčených států, organizací a zainteresovaných stran
pokud se jich, respektive jejich působnosti událost přímo týká.

1.2.2

Určený inspektor v H 24 nebo inspektor, kterému byla událost přidělena, neodkladně
shromáždí a analyzuje informace, aby byly co nejrychleji v potřebném rozsahu známy
skutečnosti důležité pro rozhodnutí o způsobu odborného zjišťování příčin. Zpracování
informací v hlášení LN nebo I musí být prováděno tak, aby se předešlo používání informací pro
jiné účely, než je bezpečnost, přičemž je odpovídajícím způsobem chráněna totožnost osoby
podávající hlášení a osob uvedených v hlášení.

1.2.3

Závisí-li rozhodnutí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, které
inspektoři nemají nebo jsou nutné dodatečné informace, požádá Ústav o pomoc příslušné
experty a neodkladně vyžádá podle povahy události a toho co je vhodné:
a) informace o letu od RCC Praha, ATS, leteckého dopravce, provozovatele letadla,
provozovatele letiště nebo dalších osob nutné pro posouzení věci podle vzoru uvedeného
v příloze č. 5 k této směrnici,
b) potřebné informace o spojení na územně příslušné operační a informační středisko a k
veliteli zásahu na místě letecké nehody,
c) informace o charakteru poruchy od údržbové organizace, která provádí zjištění
a odstranění závad technického stavu letadla,
d) údaje mající význam pro stanovení rizika události od organizace poskytující služby při
odbavovacím procesu na letišti přistání v ČR,
e) potřebné informace o poskytnuté pohotovostní a záchranné službě od RCC Praha nebo
provozovatele letiště,
f)

1.2.4

informace o meteorologické situaci v době události od LMS/ČHMÚ.

Ústav musí zhodnotit informace co nejrychleji. Uchování některých informací a důkazů závisí
na době, která uplynula od okamžiku vzniku události. Informace Ústav zpracovává včetně
osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění svých úkolů.
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1.2.5

Do rozhodnutí ředitele Ústavu zůstává kvalifikace události v souladu s označením použitým
osobou, která podává hlášení. V případě, kdy není kvalifikace události známa nebo je zřejmé,
že informace nezbytná k rozhodnutí bude získána dodatečně, je nutné událost považovat za
závažnou přiměřeně okolnostem nebezpečného stavu.

1.2.6

Inspektor v H 24, který přijal hlášení události, jestliže ředitel Ústavu nejmenuje komisi a po
posouzení věci dojde k závěru, že událost přidělí konkrétnímu inspektorovi, musí zajistit
neprodlené informování příslušného inspektora o přijatých opatřeních a získaných informacích.
Vyslání inspektorů na místo události

1.2.7

Ihned vyslat inspektory na místo události je zpravidla nutné pokud:
a) pravdivé, přesné a úplné informace potřebné pro stanovení postupu při odborném
zjišťování příčin mohou být zjištěny pouze inspektory na místě události,
b) takový postup povede k zajištění bezpečného nakládání s veškerými důkazy a zabránění
ztráty pomíjivých informací,
c) je nezbytné na místě zajistit koordinaci se složkami IZS při ohledání obětí letecké
nehody.

1.2.8

Tým inspektorů vyslaných na místo letecké nehody, musí být schopen zahájit neodkladné
úkony a zajistit nezbytné činnosti do doby vytvoření komise.
Zhodnocení závažnosti následků

1.2.9 Závažnost následků předurčuje:
a) rozsah (intenzita) nebezpečného stavu,
b) počet osob, které v souvislosti s událostí byly usmrceny nebo utrpěly zranění,
c) počet dalších dotčených osob,
d) počet letadel ovlivněných událostí,
e) stav letadla nebo letadel po události,
f) případná existence nebezpečného nákladu
g) rozsah jiných škod.
Zhodnocení významu pro provozní bezpečnost
1.2.10 Význam pro provozní bezpečnost předurčuje zejména skutečnost, že:
a) událost může být důsledkem nedostatku na draku letadla, motoru, vrtuli, letadlové části
nebo jiném zařízení zastavěném v letadle,
b) lze předpokládat, že takový stav existuje nebo se objeví u dalších letadel,
c) událost může být důsledkem závažného nedostatku v ATM nebo poskytování jiné
letecké služby,
d) je předpoklad vážné obavy o bezpečnost a zdraví cestujících,
e) by měla být neprodleně vypracována předběžná zpráva a ve spolupráci s leteckým
úřadem navržena bezpečnostní doporučení,
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f) budou splněny mezinárodní požadavky a očekávání veřejnosti.
1.2.11 Při posuzování závažnosti z hlediska ohrožení chráněného zájmu se posuzuje, zda událost měla
závažný vliv na vyhrazené části vzdušného prostoru v souladu s ust. §15 odst. 2 vyhlášky č.
108/1997 Sb.
Nezbytné zdroje a kapacitní možnosti Ústavu
1.2.12 V úvahu se rovněž berou kapacitní možnosti Ústavu včetně časové naléhavosti a možnosti
materiálně zabezpečit činnost komise, přiměřeně závažnosti následků, okolnostem události a
druhu organizace a vedení odborného zjišťování příčin.
Oddíl 3
Zahájení odborného zjišťování příčin
Vydání rozhodnutí o způsobu odborného zjišťování příčin
1.3.1

Ředitel Ústavu vydá rozhodnutí o způsobu odborného zjišťování příčin nejpozději do 7 dnů ode
dne, kdy byla událost ohlášena Ústavu.

1.3.2

Rozhodnutí o způsobu odborného zjišťování příčin musí obsahovat ustanovení komise nebo
určení příslušné pověřené právnické osoby, způsob organizace a priority odborného zjišťování
příčin, a popřípadě též pokyny k přizvání dalších osob a vyžádání součinnosti jiných složek.

1.3.3

Organizaci a vedení odborného zjišťování příčin Ústavem lze uskutečnit některým
z následujících způsobů:

a) postupem při velké letecké nehodě,
b) postupem při letecké nehodě malého letadla, nebo
c) postupem při incidentu.
1.3.4

Ústav může zjišťováním příčin leteckých nehod, při nichž nedošlo k usmrcení osob, a incidentů
pověřit na žádost právnickou osobu, která je způsobilá zajistit řádný výkon těchto činností
prostřednictvím odborně způsobilých fyzických osob a s pomocí odpovídajícího technického
vybavení. Pokud Ústav postoupí šetření příslušné pověřené právnické osobě, rozhodne
současně o tom, který inspektor provádí dozor nad takovým šetřením.

Ustanovení komise Ústavu
1.3.5

Ředitel Ústavu při vydání rozhodnutí o způsobu vedení odborného zjišťování příčin Ústavem:

a) ustanoví předsedu komise nebo odpovědného inspektora,
b) určí složení komise Ústavu z řad zaměstnanců Ústavu,
c) určí způsob postupu odborného zjišťování příčin,
d) vyčlení prostředky Ústavu,
e) určí součinnost se složkami IZS,
f) určí součinnost se specialisty VÚSL Praha při ohledání obětí LN,
g) uloží zpracování oznámení zasílaného dotčeným státům.
1.3.6

Ředitel Ústavu, jestliže je toho třeba k řádnému objasnění okolností vydá pokyny k:
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a) požádání o pomoc experta ze seznamu externích odborníků z jiných organizací, a to v rozsahu
potřebném pro splnění konkrétního úkolu
b) vyžádání účasti zplnomocněných představitelů a jejich poradců,
c) vyžádání pomoci orgánu pro šetření jiného státu a poskytnutí inspektorů pro šetření
k posílení kapacity komise, přístrojů, zařízení a vybavení zejména pro:
-

technické zkoumání trosek a vybavení letadla,

-

vyhodnocení informací z letových zapisovačů.

Věcná příslušnost komise Ústavu
1.3.7

Postup ustanovení komise Ústavu nebo určení odpovědného inspektora uvedený v odst. 1.3.5
se použije při každé LN a VI na území České republiky. V souladu s Přílohou 13 Úmluvy o
mezinárodním civilním letectví se uplatní tento postup obdobně i mimo území České republiky
k:
a) odbornému zjišťování příčin letecké nehody letadel zapsaných v leteckém rejstříku
České republiky, jestliže není prováděno jiným státem,
b) odbornému zjišťování příčin vážných incidentů letadel zapsaných v leteckém rejstříku
registrovaných nebo provozovaných fyzickou osobou s trvalým pobytem v České
republice či právnickou osobou se sídlem v České republice, jestliže nejsou prováděna
jiným státem.

1.3.8

Při odborném zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů, které se týkají civilního
a vojenského letectví, spolupracuje Ústav v potřebném rozsahu s Ministerstvem obrany. Pokud
se letecká nehoda nebo incident týká civilního letectví a provozu policejních letadel postupuje
Ústav obdobně s příslušným ministerstvem.
Oprávnění komise a odpovědného inspektora Ústavu

1.3.9

Jednotlivé úkony odborného zjišťování příčin vykonávají inspektoři a osoby zařazené do
komise Ústavu nebo odpovědný inspektor na základě oprávnění vyplývajících z ustanovení čl.
11 nařízení (EU) č. 996/2010. Při výkonu svých oprávnění se inspektoři prokazují průkazem
inspektora.

1.3.10 Za účelem odborného zjišťování příčin inspektoři zpravidla:
a) zkoumají příslušné záznamy, údaje, postupy a jakýkoli jiný materiál významný pro
odborné zjišťování příčin,
b) zajišťují kopie nebo výpisy z těchto záznamů, údajů, postupů a ostatních materiálů,
c) je-li to nezbytné pro plnění úkolů, pořizují zvukové, obrazové nebo jiné záznamy osob
a věcí nacházejících se na místech letecké nehody a zvukové, obrazové nebo jiné
záznamy o průběhu úkonu souvisejících s šetřením,
d) požadují potřebné vysvětlení od svědka a osoby, která může přispět k objasnění
skutečností důležitých pro šetření,
e) v případě potřeby vyzvou osobu, aby se ve stanovenou dobu, popřípadě bez zbytečného
odkladu, je-li to nezbytné, dostavila na určené místo k sepsání úředního záznamu o
podání vysvětlení a předložení věci,
f) je-li to třeba pro zajištění důkazů, a jestliže toho nelze dosáhnout jinak, vstupují
k provedení potřebných úkonů do objektů, na pozemky nebo do zařízení a prostředků
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organizace; přitom postupují tak, aby nepřekročili míru nezbytnou k dosažení účelu
sledovaného úkonem.
1.3.11 Pokud komise v místě letecké nehody vykonává úkony souběžně s odstraňováním následků
letecké nehody složkami Integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“), inspektoři
spolupracují s velitelem zásahu IZS.
1.3.12 Inspektoři Ústavu jsou oprávnění, vzhledem k potřebě uchování důkazů nezbytných pro
odborné zjištění příčin, dát veliteli zásahu příslušné pokyny, aby nikdo neměnil stav místa
nehody ani nehýbal s letadlem do příjezdu inspektorů. Podrobnosti o úkolech složek IZS
a součinnosti
jsou
uvedeny
v katalogu
typových
činností
složek
IZS
(http://www.hzscr.cz/clanek/dokumentace-izs-587832.aspx.).
1.3.13 V případě letecké nehody, při níž došlo k usmrcení osob nebo těžké újmě na zdraví nebo ke
škodě velkého rozsahu, zahajuje Policie ČR prověřování podezření ze spáchání trestného činu,
pokud již není předběžnými úkony v místě letecké nehody vyloučeno.
1.3.14 Práva a povinnosti komise při odborném zjišťování příčin vykonává zpravidla souběžně
s úkony policejních orgánů, které vykonávají všechna potřebná šetření a opatření k odhalení
skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. Předseda komise musí
koordinovat postup komise s postupem policejních orgánů, tak aby byly vzájemně
respektovány oprávněné požadavky zejména na zajištění důkazů při ohledání v místě letecké
nehody a vzájemná informovanost.
Postoupení odborného zjišťování příčin pověřené právnické osobě
1.3.15 Ředitel Ústavu může rozhodnout, že Ústav postoupí odborné zjišťování příčin letecké nehody,
při níž nedošlo k usmrcení osob nebo incidentu příslušné pověřené právnické osobě
1.3.16 Ústav vede trvale přehled o aktuálním stavu pověřených právnických osob a jejich schopností.
1.3.17 Postoupit odborné zjišťování příslušné pověřené právnické osobě nelze v případě:
a) je-li bezpečnostní problém důsledkem nedostatků a lze důvodně předpokládat, že příslušná
pověřená právnická osoba má s ohledem na svůj poměr k věci, k účastníkům události nebo
organizaci takový zájem na výsledku zjišťování příčin, pro nějž lze pochybovat o její
nepodjatosti,
b) když se na letecké nehodě nebo incidentu podílí současně více účastníků (např. letadlo
zapsané v leteckém rejstříku České republiky se zahraničním letadlem nebo letadlem
zapsaným ve vojenském leteckém rejstříku nebo orgán řízení a zabezpečování letového
provozu),
Dozor a kontrola při odborném zjišťování příčin
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1.3.18 Pokud ředitel Ústavu svým rozhodnutím pověří výkonem odborného zjišťování příčin
příslušnou pověřenou právnickou osobu, určí inspektora Ústavu k výkonu průběžného dozoru
nebo kontroly.
1.3.19 Průběžným dozorem nebo kontrolou se rozumí sledování, zda jsou zachovány podmínky
stanovené v oprávnění právnické osoby a postupy, kterými má být vykonáváno odborné
zjišťování příčin, jsou řádně plněny. Kromě toho je inspektor oprávněn požadovat poskytnutí
informací, případně se zúčastnit provádění úkonů a vydávat k nim metodické pokyny. Další
podrobnosti o výkonu dozoru nebo kontroly jsou uvedeny v příloze č. 1 k této směrnici.
1.3.20 Ředitel Ústavu odejme pověření k odbornému zjišťováním příčin, zjistí-li v rámci dozoru
nebo kontroly významné porušení zásad a povinností příslušnou pověřenou právnickou osobou,
nebo když přestala splňovat podmínky pro udělení pověření,

Oddíl 4
Některé zvláštní rozhodnutí ředitele Ústavu
Rozhodnutí o postupu jiném než odborném zjišťování příčin letecké nehody nebo incidentu
komisí
1.4.1 Ředitel Ústavu může rozhodnout o postupu jiném než odborném zjišťování příčin letecké
nehody nebo incidentu komisí. Takovým postupem se rozumí shromáždění a analýza
potřebných informací, určení příčin, vypracování závěrů a uchování údajů v databázi událostí.
Rozhodnutí přijímá ředitel Ústavu na základě zhodnocení, že následky pro provozní bezpečnost
jsou minimální a pro šetření komisí nejsou objektivní praktické důvody.
1.4.2 Celý proces může být realizován určeným inspektorem v součinnosti s příslušnou organizací,
vlastníkem nebo provozovatelem letadla. Dospěje-li inspektor na podkladě obsahu informací o
letecké nehodě nebo incidentu k závěru, že postačují důkazy a jednoduché úkony provedené
odborně způsobilou osobou koná následujícím způsobem:
a) vyhodnotí informace z ohlášení události, a pokud je nutné jejich doplnění neprodleně
k tomu písemně vyzve příslušnou organizaci nebo odborně způsobilou osobu, která
hlásila událost; to neplatí, jestliže by organizace nebo osoba byly ve střetu zájmů.
b) shromáždí a hodnotí důkazy, záznamy a dokumenty nebo jejich kopie včetně
příslušných údajů do databáze událostí,
c) analyzuje získané informace, určí příčiny a přiměřeným způsobem vede událost
v databázi.
1.4.3

Inspektor je při postupu uvedeném v odst. 1.4.2 povinen zpracovat zprávu v podobě
odpovídající druhu a závažnosti nehody či incidentu. Veškerou dokumentaci v souvislosti se
zjišťováním okolností události je povinen vést ve spisu pro účely případné kontroly nebo
změny kvalifikace události.

Rozhodnutí o nevyslání zplnomocněného představitele
1.4.4

Je-li ze závažnosti a okolností uvedených v oznámení události zřejmé, že není účelné vyslat
zplnomocněného představitele do státu události nebo země, která oznámení zaslala, ředitel
Ústavu rozhodne o nezbytných opatřeních zajišťujících poskytnutí součinnosti. O rozhodnutí
nevyslat zplnomocněného představitele bez zbytečného odkladu Ústav informuje Stát události.
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1.4.5

Je-li takový postup vhodný, Ústav zajistí součinnost odborných pracovníků dotčeného držitele
typového osvědčení, výrobce a provozovatele na odborném zjišťování příčin vedeném Státem
události.
Oddíl 5
Způsobilost inspektorů

Způsobilost inspektorů Ústavu
1.5.1

Při určení předsedy komise a zařazení inspektorů do komise je třeba přihlížet k rozhodujícím
okolnostem a rámci události a stanovenému postupu šetření. Členové komise musí mít
příslušnou kvalifikaci, odborné znalosti, zkušenosti a být způsobilí pro plnění svých úkolů.
Přitom je třeba dbát toho, aby v případě závažné letecké nehody byl předseda komise schopen
vykonávat šetření. Inspektor je povinen neprodleně oznámit skutečnost, kdy lze mít pro jeho
poměr k LN nebo I a účastníkům pochybnosti o jeho nepodjatosti.

1.5.2

Požadavky na kvalifikaci, osvědčení, odborné znalosti a zdravotní způsobilost inspektorů
Ústavu musí být v souladu s popisem pracovní náplně a vnitřními řídícími dokumenty Ústavu.
Odbornými znalostmi se rozumí zejména:
a) základní znalost právních předpisů v civilním letectví,
b) znalost leteckých předpisů v rozsahu požadovaném k získání kvalifikace pilot
soukromých letounů, palubní inženýr, řídící letového provozu nebo technik údržby letadel,
c) znalost aerodynamiky, meteorologie, stavby a konstrukce letadel, techniky létání a
základů provozu letiště a leteckých služeb,
d) znalost zásad týmové práce,
e) znalost komunikace v obtížných situacích při poskytování pomoci obětem leteckých
nehod a jejich příbuzným,
f) znalost zásad komunikace s médii.
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HLAVA 2 – METODIKA ODBORNÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN
Oddíl 1
Společné zásady
Plánování
2.1.1

Odborné zjišťování příčin je úkol komplexní povahy. Metodika určuje společné zásady
plánování organizace a řízení činnosti komise Ústavu a organizací, které se na odborném
zjišťování příčin podílejí. Cílem je, aby shromáždění informací, analýza nedostatků
z hlediska provozní bezpečnosti a proces komunikace vytvořily jeden nedílný celek. Plánování
odborného zjišťování příčin napomáhá zvládnout organizaci při reakci na oznámení letecké
nehody nebo incidentu, při zahájení výkonu činnosti komise, jejího řízení a zabezpečení
podmínek k práci.

2.1.2

Podle povahy vykonávaných činností metodika plánování zahrnuje:
a) přípravnou fázi,
b) vlastní odborné zjišťování příčin,
c) fázi vypracování závěrů.

Přípravná fáze
2.1.3

Přípravnou fázi tvoří soubor opatření, která mají za cíl vytvořit podmínky pro úspěšný průběh
a výsledek odborného zjišťování příčin. Tato opatření jsou součástí plánu činnosti Ústavu a
odráží osvědčené postupy, praxi a informace související s šetřením a jsou aktualizovány
s ohledem na získané zkušenosti.

2.1.4

Ústav zanese do plánu vhodná přípravná opatření, kterými jsou zejména:
a) stanovení základních zásad a pravidel postupu komise při odborném zjišťování příčin
v souladu s právními předpisy a poradenským materiálem,
b) výcvik a program rozvoje dovedností pracovníků Ústavu a organizací, kteří by se
případně mohli účastnit odborného zjišťování příčin,
c) ověření vzorů a výměnu osvědčených postupů podle závažnosti události a zajištění, aby
s nimi byli dobře obeznámeni předpokládaní členové podkomisí a skupin,
d) zabezpečení techniky pro zajištění a vyhodnocení důkazů,
e) zajištění ochranných pomůcek k ochraně zdraví na místě letecké nehody.

Výcvik inspektorů Ústavu
2.1.5

Program pracovního výcviku a vzdělávání inspektorů Ústavu je zahrnut do Plánu činnosti a
akcí na kalendářní rok. K získání řádné kvalifikace inspektorů zahrnuje následující:
a) absolvování minimálně základního kurzu poskytovaného školicí organizací oprávněnou
ICAO, Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví nebo EUROCONTROL, který
pokrývá oblasti vyplývající z pracovního zařazení inspektorů a předpokládaných
povinností při odborném zjišťování příčin,
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b) doplňkové zvýšení odborné kvalifikace a rozvoj dovedností inspektorů účastí na
vhodném výcviku organizovaném v programu ENCASIA, ICAO, Evropské agentury
pro bezpečnost letectví nebo výcvikovém programu provozovatelů letadel a leteckých
služeb s přihlédnutím k již získaným osvědčením a zkušenostem v civilním letectví,
c) školení v rozsahu a lhůtách podle právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví s důrazem na rizika vyskytující se při odborném zjišťování příčin,
d) tematický nácvik činnosti komise Ústavu na místě letecké nehody nejméně jednou za
rok včetně koordinace se složkami IZS tak, aby inspektoři byli vycvičeni v postupech
odborného zjišťování příčin za různých podmínek a k použití techniky Ústavu,
e) účast na taktickém nebo prověřovacím cvičení složek IZS nebo, v součinnosti s orgány
jiných resortů (např. Ministerstva obrany), cvičení v rámci výcviku specialistů AČR
a Policie ČR,
f) doplňkové vzdělávání a výcvik k rozvoji komunikačních dovedností v obtížných
situacích a komunikace s médii.
2.1.6

Výcvik inspektorů Ústavu musí zahrnovat získání znalostí, zkušeností a rozvoj dovedností
v oblasti postupů odborného zjišťování příčin. Podrobnosti o programu vstupního výcviku
inspektorů Ústavu a výcviku specialistů organizací, kteří se podílejí na odborném zjišťování
příčin, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této směrnici.

Technika
2.1.7

Technikou se rozumí přístroj, vybavení, zařízení nebo agregát včetně komunikačního vybavení
používané nebo určené pro:
a) zajištění, uchování a vyhodnocení letových zapisovačů a jiných hmotných důkazů,
b) pořízení obrazových a zvukových záznamů a jejich analýzu,
c) zkoušky a testy nebo provedení expertiz,
d) komunikaci v místě letecké nehody a se složkami IZS,
e) vytvoření vyhovujících pracovních podmínek.

2.1.8

Techniku pro zajištění a uchování důkazů tvoří souprava technického vybavení, zařízení a
pomůcky k plnění úkolů komise Ústavu (dále jen „výjezdová souprava“).

2.1.9

Ústav udržuje v pohotovosti k okamžitému použití vždy nejméně jednu výjezdovou soupravu,
jejíž základní složení a doplňkové je uvedeno v příloze č. 3 k této směrnici.

2.1.10 Zařízení pro vyhodnocení letových zapisovačů a jiných hmotných důkazů, zkoušky a testy
nebo provedení expertiz vyžaduje Ústav v případě potřeby na základě právních předpisů,
uzavřené smlouvy nebo dohody u organizací v civilním letectví nebo v jiných resortech nebo
na základě spolupráce s orgány pro šetření v zahraničí.
2.1.11 Ústav vede přehled o možnostech sdílení zdrojů, vybavení a kapacit dostupných v jiných
členských státech EU a ICAO.
Ochrana zdraví
2.1.12 Úkoly k ochraně zdraví inspektorů zúčastněných na odborném zjišťování příčiny musí, podle
výskytu rizikových faktorů na místě letecké nehody a jejich vlivu na zdraví, zahrnovat
stanovení rozsahu poskytování, výcvik v používání a vyžadování použití osobních ochranných
pracovních prostředků.
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2.1.13 Osobní ochranné pracovní prostředky jsou součástí osobní soupravy každého inspektora
Ústavu, jejíž složení je uvedeno v příloze č. 4 k této směrnici.
2.1.14 Inspektor Ústavu je zejména povinen:
a) pečovat o osobní soupravu a osobní ochranné pracovní prostředky,
b) mít osobní soupravu připravenou na pracovišti k použití bez prodlení,
c) dodržovat pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany proti rizikům pro zdraví na místě
LN a svévolně je neměnit.
2.1.15 Inspektor Ústavu je dále povinen podrobit se lékařským prohlídkám, očkování, a vyšetření
stanoveným zvláštními právními předpisy k prevenci biologických rizik.
Oddíl 2
Obecná ustanovení o výkonu odborného zjišťování příčin
Základní kroky odborného zjišťování příčin
2.2.1

Na počátku odborného zjišťování příčin použití metodiky usnadňuje proces plánování
shromáždění informací a určení sledu událostí významných z hlediska bezpečnosti letu.
Sestavení plánu závisí na rozhodnutí o způsobu postupu, vhodné organizaci a vedení
odborného zjišťování příčin.

2.2.2

Odborné zjišťování příčin zpravidla probíhá v dílčích krocích, které se mohou opakovat
následujícím způsobem:
a) rozhodnutí o způsobu postupu, organizaci a vedení odborného zjišťování příčin,
b) splnění oznamovací povinnosti,
c) určení problémových oblastí,
d) shromáždění a analýza informací ke stanovení jednotlivých událostí,
e) určení posloupnosti jednotlivých událostí, které hrály významnou roli při letecké
nehodě nebo incidentu,
f) určení, zda událost je nebezpečným jednáním nebo souvisí s nebezpečnou okolností,
g) případné zjištění dalších problémových oblastí a shromáždění a analýza informací,
které připadají v úvahu,
a. určení příčin, které vedly k nehodě nebo incidentu, případně faktorů přispívajících ke
vzniku nehody nebo incidentu,
h) určení nedostatků v provozní bezpečnosti, nepříznivých
vyplývajícího potencionálního rizika pro provozní bezpečnost,

okolností

a

z nich

i) navržení a konzultace bezpečnostních doporučení k předcházení leteckých nehod.
2.2.3

Během plánování musí Ústav usilovat o řádné pokrytí všech aspektů odborného zjišťování
příčin v souvislosti s rozsahem poskytovaných leteckých služeb a podmínek letového provozu.

2.2.4

Postup vedený Ústavem při odborném zjišťování příčin je podle rozsahu určen:
a) postupem při velké letecké nehodě,
b) postupem při letecké nehodě malého letadla,
c) postupem při incidentu.
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Postup při velké letecké nehodě
2.2.5

Postup při velké letecké nehodě se použije vždy u letecké nehody složitého motorového
letadla:
a) letounu s maximální certifikovanou vzletovou hmotností vyšší než 5700 kg nebo
vrtulníku s osvědčením pro maximální vzletovou hmotnost vyšší než 3175 kg,
b) letounu s osvědčením pro maximální počet sedadel pro cestující vyšší než 19 nebo
vrtulníku s osvědčením pro maximální počet sedadel pro cestující vyšší než 9,
nebo
c) považuje-li to Ústav za nezbytné vzhledem závažnosti nehody a k veřejnému zájmu.
Tento postup odborného zjišťování příčin musí zohlednit všechny příslušné oblasti s cílem
určení příčin, odhalení hlubších systémových příčin, faktorů přispívajících ke vzniku nehody,
spolupůsobících okolností a nedostatků vyžadujících přijetí opatření k jejich odstranění.

2.2.7

Ústav neprodleně po ohlášení letecké nehody jmenuje předsedu komise a zajistí vytvoření
komise za účasti zplnomocněných představitelů, jejich poradců a pozorovatelů. Je povinen
zejména:
a) provést neprodleně opatření nezbytná k vyslání inspektorů na místo letecké nehody,
b) neprodleně oznámit nehodu dotčeným státům, Evropské komisi, EASA a ICAO a
v souladu s mezinárodními standardy a doporučenými postupy vyžádat účast
zplnomocněných představitelů a jejich poradců,
c) na místě letecké nehody podniknout všechny nezbytné kroky k tomu, aby byla přijata
přiměřená opatření na ochranu důkazů a shromáždily se informace důležité pro
sestavení plánu úkolů komise Ústavu. Bezpečná ochrana zahrnuje ochranu proti
dalšímu poškození, přístupu neoprávněných osob, odcizení nebo porušení.
d) zajistit včasné ohledání a identifikaci obětí zpravidla specialisty VÚSL Praha
koordinovaně s příslušnými policejními orgány,
e) vyslat inspektory rovněž na další místa, kterými mohou být letiště vzletu, domovské
letiště, letecký dopravce nebo provozovatel letadla, poskytovatel letových provozních
služeb, poskytovatel služeb při odbavovacím procesu na letišti, organizace pro výcvik a
organizace pověřená údržbou letadla, aby bylo zvládnuto co nejdříve zajištění a převzetí
důkazů majících vztah k výcviku posádky, provozu letadla a leteckým službám.

2.2.8

Během fáze zahájení odborného zjišťování příčin se plánování především zaměří na:
a) zajištění potřebných kroků k tomu, aby se v rámci komise Ústavu vytvořily příslušné
podkomise a zahájily činnost,
b) vyžádání účasti a pomoci specialistů nebo subjektů z ostatních států k poskytnutí
odborné spolupráce nebo přístrojů, zařízení a vybavení; zpravidla jsou vyrozuměni:


výrobce pohonné jednotky nebo jiné letadlové částí,



příslušné asociace reprezentující letecký personál,



organizace pro výcvik,



provozovatelé leteckých služeb,



příslušné orgány pro civilní letectví dotčených států,

c) technickou a administrativní podporu plnění úkolů komise,
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d) koordinaci s úkoly v rámci pomoci obětem leteckých nehod a jejich příbuzným.
2.2.9

Podrobnosti o postupu při velké letecké nehodě jsou uvedeny v Hlavě 3.

Postup při letecké nehodě malého letadla
2.2.10 Postup při letecké nehodě malého letadla se použije při nehodě letadla jiného než složitého
motorového letadla nebo letadla dle Přílohy II k nařízení EP a Rady (ES) č. 216/2008 nebo je-li
to vhodné při méně závažné události. Během fáze zahájení odborného zjišťování příčin může
Ústav rozsah plánovaných úkolů upravit úměrně rozsahu následků, aniž je dotčen postup, který
se týká zajištění důkazů na místě letecké nehody. Ústav rozhodne o počtu členů komise tak,
aby byly řádně zvládnuty úkony potřebné pro zjištění příčin.
2.2.11 Podrobnosti o postupu při letecké nehodě malého letadla jsou uvedeny v Hlavě 4.
Postup při incidentu
2.2.12 Při zahájení odborného zjišťování příčin v případě vážného incidentu se přiměřeně události
použije ustanovení 2.2.5 nebo 2.2.10. Ústav vymezí, které úkony komise provede, aniž je
dotčen postup zajištění důkazů na příslušných místech. Je nezbytné zejména zajistit záznamy
letových zapisovačů a jejich deaktivaci ihned po skončení letu, aby se předešlo jejich
záměrnému vymazání.
2.2.13 Ústav rozhodne o optimalizování počtu členů komise tak, aby byly řádně zvládnuty úkony
potřebné pro zjištění příčin a zajištěna dostatečná úroveň shromáždění a analýzy všech
potřebných údajů.
2.2.14 V případě incidentu jiného než vážného může ředitel Ústavu rozhodnout o určení komise a
provedení odborného zjišťování příčin. Tento postup se použije, když na základě získaných
informací a s ohledem na bezpečnost civilního letectví lze očekávat, že takový postup povede
k závěrům významným z hlediska snížení rizika pro osoby, majetek nebo životní prostředí.
2.2.15 Podrobnosti o postupu při incidentu jsou uvedeny v Hlavě 5.
Splnění oznamovací povinnosti
2.2.16 Jakmile Ústav zhodnotí informace, je úkolem určeného inspektora neprodleně (s minimálním
zdržením) zpracovat a odeslat co možno nejvhodnějšími a nejrychlejšími prostředky oznámení
o LN nebo I na území ČR nebo oznámení, že letadlo zapsané do leteckého rejstříku nebo
provozované českým provozovatelem bylo zapojeno do vážného incidentu v jiném státě,
přičemž orgány tohoto státu o události nemají informace, a to:
a) Státu zápisu do rejstříku,
b) Státu provozovatele,
c)
d)
e)
f)

Státu projekce (konstrukce letadla a pohonné jednotky),
Státu výroby;
Evropské komisi a EASA,
ICAO, pokud se jedná o letadlo s maximální certifikovanou vzletovou hmotností vyšší
než 2 250 kg nebo letoun poháněný turbínovým motorem.

2.2.17 Ústav dále může, po zhodnocení informací a lze-li důvodně předpokládat přínos pro odborné
zjišťování příčin letecké nehody odeslat oznámení a vyžádat účast zástupců:
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a) státu, jehož občané při letecké nehodě zahynuli nebo utrpěli těžká zranění,
b) orgánů pro šetření členských zemí nebo organizací, které mají zkušenosti s odborným
zjišťováním příčin LN.
2.2.18 V případě, kdy Ústav obdrží oznámení, že k LN nebo I letadla zapsaného do českého leteckého
rejstříku došlo na území nečlenského státu nebo na území, které nespadá pod svrchovanost
žádného státu, zpracuje Ústav oznámení a zašle je dotčeným státům.
2.2.19 Ústav zpracovává oznámení zpravidla v anglickém jazyce. Podrobnosti obsahu oznámení a
seznam adres úřadů odpovědných za šetření leteckých nehod a incidentů jsou uvedeny v
metodickém materiálu v části 1 „Organizace a plánování“ (ICAO - DOC 9756 „Manual of
Aircraft Akcident and Incident Investigation – Part I Organization and Planning“). Vzor
oznámení je uveden v příloze č. 9 k této směrnici.
2.2.20 Oznámení zasílané ICAO, Evropské komisi a EASA se v elektronickém formátu ECCAIRS
file (E5F) adresují na e-mail adresu:

ICAO: AIGInbox@icao.int

EASA: investigation@easa.europa.eu

EC: move-air-notifications@ec.europa.eu
2.2.21 Pokud nebyly při oznámení některé informace k dispozici, je úkolem komise tyto rychle
doplnit a co nejdříve odeslat dotčeným státům.
2.2.22 Jakmile Ústav obdrží zprávu o jmenování zplnomocněného představitele dotčeným státem,
poskytuje potřebnou součinnost k příjezdu zplnomocněného představitele do ČR. Ústav
připraví k předání osvědčení o pověření zplnomocněného představitele.
2.2.23 Obecné informace k pobytu občanů z třetích zemí, způsobu podání žádosti, zásady udělení víza
k pobytu v ČR zejména v nepředvídaných naléhavých případech a potřebnou součinnost
v souvislostí s prokázáním důvodů žádosti zjistí inspektor Ústavu na www.mvcr.cz.
Letecká nehoda nebo vážný incident mimo území České republiky
2.2.24 Jestliže Ústav, zastupující ČR jako Stát zápisu do rejstříku, Stát provozovatele, Stát projekce a
Stát výroby obdrží oznámení, že došlo k ACCID nebo INCID, rozhodne ředitel Ústavu, zda
jmenuje zplnomocněného představitele a pokud ano, zda se zúčastní odborného zjišťování
příčin ve státu události nebo státu, kde je vedeno. Ústav jmenuje zplnomocněného představitele
vždy při ACCID nebo INCID letadla s maximální certifikovanou vzletovou hmotností vyšší
než 2250 kg.
2.2.25 Určený inspektor odpovědný za vedení notifikací:
a) posoudí informace a požadavky ze strany státu události ke známým okolnostem a určí
držitele typového osvědčení letadla nebo pohonné jednotky,
b) potvrdí přijetí oznámení o ACCID nebo INCID a je-li zplnomocněný představitel
jmenován, sdělí jeho jméno a kontaktní informace a předpokládaný den příjezdu
v případě, že zplnomocněný představitel odcestuje do země, která oznámení zaslala.
c) informuje o obsahu oznámení, jmenování zplnomocněného představitele a postupu
příslušné organizace.
d) ověří, zda je možná účast poradce určeného držitelem typového osvědčení letadla nebo
pohonné jednotky nebo z řad specialistů v daném oboru výrobků letecké techniky, nebo

Verze 3.0

21

Účinnost 01.06.2016

ČÁST 1

e) ověří možnost vyslání pozorovatele k účasti na odborném zjišťování příčiny státem
události.
2.2.26 Zplnomocněný představitel nebo určený inspektor organizuje shromáždění informací
požadovaných státem události a po jejich získání zajistí neprodleně jejich předání v písemné
podobě.
2.2.27 Postup podle ustanovení tohoto oddílu se obdobně uplatní mimo území České republiky při:
a) odborném zjišťování příčin leteckých nehod letadel zapsaných v leteckém rejstříku,
jestliže není prováděno jiným státem,
b) odborném zjišťování příčin vážných incidentů letadel zapsaných v leteckém rejstříku
registrovaných nebo provozovaných fyzickou osobou s trvalým pobytem v České
republice či právnickou osobou se sídlem v České republice, jestliže nejsou prováděna
jiným státem.
Součinnost se složkami Integrovaného záchranného systému
2.2.28 Metodika činnosti komise na místě letecké nehody předpokládá, že jako první se na toto místo
dostaví nejdříve složky IZS (zejména zdravotnická záchranná služba, hasičský záchranný sbor
ČR, Policie ČR, vyčleněné síly služby pátrání a záchrany) a v blízkosti letiště i složky
provozovatele letiště či organizace odpovědné za bezpečnost provozu na letišti, které učiní
následující opatření:
a) okamžitě poskytnou první pomoc všem postiženým a zabezpečí jejich převoz
do příslušného zdravotního zařízení,
b) v případě požáru uskuteční okamžitý zásah a provedou opatření k zabránění následného
požáru a vzniku ekologických škod,
c) uzavřou místo letecké nehody nebo incidentu a zajistí uchování stop,
d) zabezpečí neprodlené odpojení všech příkonů el. energie (příp. ropovodu, plynovodu),
e) zajistí svědky, kteří nehodu letadla pozorovali nebo se dostavili na místo nehody první.
2.2.29 V průběhu provádění záchranných a likvidačních prací na místě letecké nehody inspektoři
Ústavu spolupracují s velitelem zásahu. Pro účely reakce složek IZS se z hlediska rozsahu a
likvidace následků v „Typové činnosti složek IZS“ rozumí:
a) „Velkou leteckou nehodou“ letecká nehoda letadla přepravujícího nad 100 osob včetně
posádky letadla,
b) „Leteckou nehodou středního letadla“ letecká nehoda letadla přepravujícího od 20 do
100 osob včetně posádky letadla,
c) „Leteckou nehodou malého letadla“ letecká nehoda letadla přepravujícího do 19 osob

včetně posádky letadla.
Oddíl 3
Úkony ke shromáždění informací
Použití „Check listu“
2.3.1

Shromáždění informací je součástí všech postupů odborného zjišťování příčin. K naplnění
stanovených cílů je nezbytné, aby především z počátku inspektoři vyslaní na místo a později i
komise postupovali podle kontrolního seznamu úkonů komise - „Check listu“. Po získání
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základních údajů, určení jednotlivých problémových oblastí a zhodnocení okolností události by
„Check list“ měl být průběžně upravován podle charakteru události.
2.3.2

Úkolem komise je shromáždit, uspořádat a zhodnotit informace spojené s leteckou nehodou
nebo incidentem a na základě jejich analýzy určit následnost událostí významných pro
bezpečnost, nebezpečné jednání, okolnosti a příčiny.

2.3.3

Událost významná pro bezpečnost je taková, která hrála roli nebo mohla hrát roli v zapříčinění
letecké nehody nebo incidentu nebo událost, která je pokládána za vážnou na základě analýzy.

Úkony na místě letecké nehody
2.3.4

Úkony na místě letecké nehody se rozumí činnost komise při zajištění opatření souvisejících
s uchováním důkazů, nebo jestliže ředitel Ústavu před určením komise uloží skupině
inspektorů úkoly k získání informací z místa letecké nehody, činnost této skupiny inspektorů.
Inspektoři jsou povinni organizovat svoji činnost tak, aby účinně přispívali k včasnosti
provedení jednotlivých úkonů. Z hlediska součinnosti s orgány Policie ČR inspektoři musí
respektovat následující obecné zásady ohledání místa letecké nehody:
a) neodkladnost,
b) nezastupitelnost,
c) neopakovatelnost.

2.3.5

Neodkladným je ohledání vzhledem k nebezpečí zmaření, zničení nebo ztráty důkazu a stop; z
hlediska účelu odborného zjišťování příčin není možný odklad na dobu, než bude zahájeno
podrobné ohledání komisí.

2.3.6

Nezastupitelnost ohledání místa letecké nehody je dána tím, že poznatky a důkazy nelze získat
jinak.

2.3.7

Neopakovatelné je ohledání, protože důkazy nebude možné získat později například z důvodů
manipulace s troskami.

2.3.8

Inspektoři jsou, s ohledem na výše uvedené obecné zásady, povinni postupovat tak, aby:
a) se dostavili co nejdříve na místo letecké nehody,
b) získali informace o stavu záchranných a likvidačních prací,
c) koordinovali svůj postup s velitelem zásahu a orgánem Policie ČR,
d) apelovali na velitele zásahu, aby při volbě taktiky zásahu přijal veškerá přiměřená
opatření k uchování důkazů nezbytných pro odborné zjištění příčiny,
e) se s letadlem nehýbalo a k troskám neměla přístup žádná nepovolaná osoba,
f) od velitele zásahu nebo od přítomných osob zjistili, kdo a co na místě změnil za účelem
poskytnutí pomoci zraněným osobám nebo provozní bezpečnosti v průběhu
záchranných a likvidačních prací,
g) rozhodli, kde je zřejmě nejvíce stop a který prostor má být především chráněn,
h) co nejdříve dokumentovali počáteční situaci fotograficky – orientačními a celkovými
fotografiemi, videozáznamem, formou zápisků a poznámek a náčrtkem nejdůležitější
situace a postavení objektů, které budou s největší pravděpodobností přemístěny, či
dojde ke změně polohy při záchranných pracích.

2.3.9

Pro účely postupu při odborném zjišťování příčin incidentu se místem letecké nehody rozumí
příslušné místo události, na kterém se nachází letadlo nebo důležité důkazy a stopy.
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Postup před zahájením ohledání
2.3.10 Inspektoři vyžádají uzavření místa policejní uzávěrou a vykázání všech osob, jejichž
přítomnost na místě není nezbytná. Požádají o zajištění řízeného vstupu oprávněných osob na
místo letecké nehody na vhodné přístupové cestě a popřípadě na další místa, na kterých se
nacházejí trosky. Pro sdělovací prostředky by mělo být vyhrazeno místo vně uzávěry.
2.3.11 Byl-li v letadle převážen jakýkoliv náklad, jehož obsah není přesně znám, zejména
u zahraničních letadel, inspektoři zajistí neprodleně ve spolupráci s velitelem zásahu a Policií
ČR dozimetrické prověření místa letecké nehody. Při podezření z převážení zbraní či munice
nebo instalace pyrotechnického záchranného systému na letadle (SLZ) vyžádají deaktivaci
pyrotechnikem. Toto opatření je velmi důležité z hlediska rozhodnutí o zahájení práce
v nejkratším možném čase bez ohrožení zdraví, případně životů osob pohybujících se na místě
letecké nehody. Zásadně se nemanipuluje se systémy, které nebyly deaktivovány určenou,
k tomu způsobilou osobou.
2.3.12 Před zahájením ohledání by inspektoři měli získat od velitele zásahu informaci, že je přiměřeně
sníženo působení rizikových faktorů (např. vznik požáru, výbuch tlakových a pyrotechnických
prvků, výron nebezpečných provozních kapalin a plynů, působení biologických látek a
přepravovaného nebezpečného zboží, hrozba pádu nebo zhroucení nestabilních částí trosek
letadla).
2.3.13 Příprava na ohledání dále zahrnuje orientační obhlídku místa k vymezení hranic uzávěry místa
letecké nehody, stanovení výchozího bodu měření nebo zaměření konkrétního bodu pomocí
GPS ve volném terénu, stanovení způsobu prohlídky, instruktáž účastníků a obléknutí
ochranných prostředků.
2.3.14 Nacházejí-li se trosky na místě obydlené zástavby, důležité komunikaci nebo dalších důležitých
místech (např. el. vedení, železnice, produktovody), inspektoři rozhodnou o jejich přednostním
ohledání, aby k obnovení funkce dotčených systémů došlo co nejdříve.
2.3.15 Inspektoři zorganizují koordinační schůzku s výjezdovou skupinou SKPV Policie ČR; tato
schůzka se zaměří na organizaci a komunikaci při provedení ohledání místa letecké nehody,
vyžádání dalších specialistů, technická opatření ke zlepšení podmínek ohledání, informování
o rizicích a stanovení podmínek k ochraně zdraví.
Ohledání místa letecké nehody
2.3.16 Ohledání místa letecké nehody musí inspektoři vykonat co nejdříve a jakmile to stav provádění
záchranných a likvidačních prací umožní. Jestliže je místo letecké nehody rozsáhlé nebo nebo
nepřehledné, inspektoři provedou nejprve předběžnou prohlídku.
2.3.17 Předběžná prohlídka má poskytnout inspektorům prvotní obraz okolností, za nichž došlo
k události. Inspektoři označí významné části trosek, případně proměří jejich vzájemné
vzdálenosti, pořídí orientační a přehledné fotografie celého místa. Na místě letecké nehody
inspektoři s ničím nemanipulují, získávají informace pro rozhodnutí o způsobu a zabezpečení
podrobného ohledání a informace o změnách, ke kterým došlo v průběhu záchranných
a likvidačních prací. Vyžádají, aby policejní orgán postupoval koordinovaně.
2.3.18 Při předběžné prohlídce inspektoři provádí zejména následující činnosti:
a) zjistí a označí stopy nárazu a trosky letadla,
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b) zdokumentují stav letadla nebo trosek, rysy terénu na místě letecké nehody, stopy
nárazu a pohybu trosek a osob,
c) vyhledají letové zapisovače (FDR a CVR) a zajistí jejich vyjmutí kvalifikovanou
osobou a ochranu letových zapisovačů jejich uložením na bezpečném místě,
d) zaznamenají všechna fakta, stopy, odchylky, výjimečnosti, podmínky a okolnosti
vztahující se k události,
e) identifikují všechny skutečnosti, které mohou mít jakýkoliv vliv bez rozdílu jejich
momentální důležitosti,
f) zaznamenají, jaké změny nastaly v průběhu záchranných prací,
g) na základě výpovědi svědků lokalizují případné části, které se oddělily od letadla před
jeho dopadem,
h) učiní si předběžný obraz:


o směru, úhlu a rychlosti nárazu,



zda šlo o řízený či neřízený let,



zda byly v okamžiku nárazu pohonné jednotky v činnosti,



zda došlo k požáru letadla,



zda letadlo bylo před dopadem celistvé nebo se oddělila některá část letadla,



zda se na místě nachází všechny důležité části letadla,



o potřebě technických prostředků k dalšímu zkoumání trosek letadla.

2.3.19 Inspektoři se musí v této fázi vyvarovat zjednodušování a překotného stanovení předčasných
závěrů o příčinách. To může vést ke sledování nesprávné stopy (verze), přináší časové ztráty,
ale i ztrátu dalších cenných důkazů, jejichž nezachycení přináší obtíže v dalším průběhu
zjišťování příčin.
2.3.20 Po ukončení předběžné prohlídky inspektoři zhodnotí celkovou situaci a pravděpodobné
problémové oblasti. S využitím poznatků z předběžné prohlídky navrhnou předsedovi komise
postup podrobné prohlídky, se kterým v nezbytném rozsahu seznámí velitele zásahu a policejní
orgány, které se dostavily za účelem vyšetřování.
Podrobná prohlídka
2.3.20 Podrobná prohlídka a opatření k uchování důkazů jsou hlavním úkolem komise na místě
letecké nehody. Komise vykonává úkoly k zajištění bezpečného nakládání s veškerými důkazy
a shromáždění informací podle pracovních plánů a úkolů jednotlivých podkomisí a pracovních
skupin na místě. Potřebnou techniku pro manipulaci s troskami při jejich zkoumání je nezbytné
zajistit prostřednictvím složek IZS nebo smluvně od příslušné organizace.
2.3.21 Podrobná prohlídka musí zahrnovat shromáždění a ochranu věcných důkazů, které mohou být
odstraněny, vymazány, ztraceny nebo zničeny a opatření nezbytná ke zjištění a zajištění
zejména:
a) všech materiálních stop a věcných důkazů na místě letecké nehody se zaměřením na
statické a dynamické stopy od prvního dotyku letadla se zemí až do konečného postavení
letadla nebo trosek,
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b) základních informací o stavu a mechanických deformacích konstrukce draku letadla,
pohonných jednotek a systémů letadla,
c) charakteru, posloupnosti a stavu letadla z hlediska postupu posádky letadla a jednání
cestujících po vzniku havarijní situace,
d) stavu nákladu,
e) podmínek a zejména nepříznivých okolností na místě LN v době události a v době během
záchranné akce včetně okolností a průběhu záchrany osob a majetku.
Důkazy pro odborné zjišťování příčin
2.3.22 Proces shromáždění a ochrany důkazů je velmi důležitou fází odborného zjišťování příčin a
obecně pro veškeré důkazy zahrnuje následující postup:
a) nalézt a označit,
b) zaznamenat stav a polohu,
c) zajistit ochranu,
d) prozkoumat,
e) rozpoznat a ztotožnit,
f) roztřídit, zabalit a uložit,
g) předat k podrobnému zkoumání nebo expertize,
h) vrátit vlastníkovi.
2.3.23 Důkazy pro účely odborného zjišťování příčin jsou:
a) letadlo, letadlové části nebo jejich trosky,
b) letové zapisovače,
c) palubní a letadlová dokumentace,
d) stopy na zemi a překážkách,
e) svědecké výpovědi,
f) fotografie, datové, audio a video záznamy,
g) paměťové stopy (ve vědomí osob) a další důkazy a informace (ve fyzické nebo v
elektronické formě).
2.3.24 Ochranou se rozumí uchování (fotodokumentací nebo jinými prostředky) každého důkazu,
který by mohl být přemístěn, smazán, ztracen, zneužit nebo zničen. Bezpečná ochrana musí
zahrnovat i ochranu proti dalšímu poškození atmosférickými vlivy, proti přístupu
nepovolaných osob, proti zcizení nebo znehodnocení způsobem, který zajistí jejich jakost a
důvěryhodnost a umožní následné kritické ocenění a vyhodnocení.
2.3.25 Pokud je součástí oznámení zahraniční letecké nehody nebo incidentu požadavek Státu události
na poskytnutí důležitých informací rozhodne ředitel Ústavu o přiměřeném způsobu zajištění
důkazů o letadle a posádce letadla a shromáždění požadovaných informací za účelem jejich
poskytnutí Státu události.
2.3.26 Při nalezení věcných důkazů, zejména stopy, listiny nebo jiného nosiče informací, které
obsahují nebo v nichž se mohou nacházet skutečnosti důležité pro odborné zjištění příčiny,
musí být dodržen následující postup:
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a) vyfotografovat, označit a zaznamenat polohu a stav,
b) chránit je proti ztrátě, poškození, změně stavu a znečištění,
c) manipulovat s nimi jen způsobem, který zaručuje zachování originálního stavu
a podmínek pro pozdější analýzu,
d) získané dokumenty uložit na vyhrazeném místě.
2.3.27 Přednost mají materiální stopy, které jsou pomíjivé a vyžadují rychlé zaznamenání a analýzu
pro zajištění úspěšnosti odborného zjišťování příčin. Příkladem takových důkazů jsou:
a) stopy a skvrny na zemi,
b) stopy, otěry a otlaky na letadlových částech nebo troskách,
c) provozní kapaliny a znečistění,
d) místní podmínky a počasí v místě přistání nebo nálezu trosek,
e) námraza,
f) vzorky paliva a záznamy o plnění,
g) výkonnost navigačního zařízení,
h) poloha osob na palubě, v troskách a mimo ně,
i) schopnost zádržného systému,
j) krevní a tkáňové vzorky pro analýzu,
k) systémy využívající palubní počítače,
l) porost v okolí poškozený nárazem při dopadu letadla.
2.3.28 Při nepříznivých meteorologických podmínkách musí být místa předpokládaného výskytu
důkazů a stop vhodným způsobem chráněna (např. zakrytím).
2.3.29 Zvláštní pozornost inspektoři musí věnovat ochraně zařízení zaznamenávajících data
v digitalizované podobě před vlivem elektromagnetického pole. Lze-li předpokládat možnost
poškození nebo vymazání dat inspektoři omezí manipulaci s příslušným zařízením na
nejnutnější míru.
Zajištění důkazů
2.3.30 Inspektoři jsou povinni postupovat tak, aby jako důkazy shromáždili především:
a) záznamy letových zapisovačů,
b) vzorky provozních kapalin z letadla,
c) pohonné jednotky, pomocné agregáty a systémy monitorování,
d) cizí předměty nebo nánosy a usazeniny v motoru,
e) mechanické aktivní a pasivní prvky řízení letadla včetně jejich zajištění,
f) části jednotlivých systémů a vybavení letadla, jejich zdroje, ovládací a kontrolní prvky
(palivový, hydraulický, kyslíkový, vzduchový, elektrický),
g) části systému klimatizace, přetlakování, ochrany proti námraze a odmrazování,
h) letové přístroje, kontrolní panely, detektory, přepínače a jističe,
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i) automatické systémy řízení letu,
j) výstražné a varovné signalizační displeje a indikátory,
k) radiové a radionavigační vybavení,
l) rozlomené, pochybné a neschválené součásti,
m) záznamy o údržbě a palubní záznamy,
n) fotodokumentaci, audio a video záznamy z letu, ze stanovišť ATS, letišť
a meteorologické informace.
2.3.31 K ochraně částí letadla a další důkazů musí být uplatněn následující postup:
a) lomy a dílčí kusy trosek musí být označeny a zabezpečeny před manipulací (chráněny
před vracením do původní polohy nebo spojováním zlomených částí), kontaminací
povrchu lomu, styku s vodou s výjimkou hašení požáru,
b) u pohyblivých částí musí být zaznamenány nastavení nebo poloha, ve které byly
nalezeny spolu s příslušným měřítkem,
c) vzorky kapalin musí být odebrány do zvláštních nádob s uvedením místa odběru, druhu
kapaliny pokud je znám, data a doby odběru (pro standardní analýzu vzorku paliva je
třeba 500 – 1000 ml kapaliny),
d) vzorky paliva a oleje musí být uchovávány v chladném a temném prostředí,
e) části skla a plexiskla by měly být sebrány v co největším množství,
f) zaznamenat stav pneumatik a jejich částí,
g) stopy barvy nebo cizího materiálu na letadle nebo troskách zaznamenat a měly by být
spolu s příslušným kusem chráněny před otěrem při manipulaci,
h) u dokumentů zaznamenat jak, kde a kdy byl každý nalezen, s dokumenty poškozenými
vodou, požárem nebo jinak kontaminovanými nemanipulovat a chránit je vhodným
obalem, zmražením nebo před světlem do předání na speciální pracoviště.
2.3.32 Prvotní označení letadlové části nebo trosky určené k odborné expertize komise musí doplnit
označením podle ATA kódu podle přílohy č. 14 k této směrnici. Rozdělí vzorky, letadlové části
nebo trosky podle předpokládaného druhu odborné expertizy. Pokud k nim příslušné letadlové
části v troskách letadla chybí, komise uplatňuje následující postup:
a) pátrá na trase letu po chybějících letadlových částech,
b) zkoumá předměty a vytěženou zeminu z místa letecké nehody, případně pátrá pod
vodní hladinou,
c) vyzve veřejnost, aby oznámila nález neobvyklých předmětů.
2.3.33 Tělesné pozůstatky, části tkáně a krevní stopy ohledá a identifikuje a odděleně ukládá přizvaný
soudní lékař nebo zdravotnický personál. Vzorky nalezených stop krve na částech letadla se
odebírají do vhodných plastových nebo skleněných obalů pro další analýzu.
Letové zapisovače
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2.3.34 Vyjmutí letových zapisovačů provádí kvalifikované osoby. Před manipulací s letovými
zapisovači a jejich částmi je nezbytné zaznamenat a vyfotografovat jejich stav a polohu včetně
jejich ovládání v kabině letadla a příslušných elektrických systémů. Fragmenty letových
zapisovačů, paměťová média jako jsou magnetické pásky a magnetický drát a desky
s elektronickými obvody musí být pečlivě vysbírány a chráněny ve vhodných obalech.
2.3.35 Pokud je zahájeno vyšetřování policejním orgánem, Ústav zajistí, aby postup a úschova
letových zapisovačů a jiných hmotných důkazů byla koordinována s policejním orgánem.
Komise musí zejména vzít v úvahu příslušné záruky na ochranu záznamů před zveřejněním
uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010. Při odborném zjišťování
příčin není vhodné používat standardní přehrávací zařízení a software výrobce, běžně
používané v letovém provozu nebo leteckých opravárenských zařízeních.
2.3.36 V případě, že zapisovače byly poškozeny, je obvykle nutné použít speciální technické
prostředky a postupy pro získání a vyhodnocení záznamů. Zvolené technické zařízení pro
získávání záznamů z letových zapisovačů musí zabezpečit:
a) možnost otevření vážně poškozených letových zapisovačů a získání jejich záznamů,
b) možnost reprodukce původních záznamů/paměťového modulu bez nutnosti použití
přepisovacího zařízení výrobce nebo pouzdra letového zapisovače, který zaznamenal
údaje během LN nebo I,
c) možnost vyhodnocení nezpracovaných binárních hodnot zapisovačů letových údajů
(FDR) bez použití automatizovaných prostředků,
d) možnost zesilování a filtrace číslicových hlasových záznamů s využitím vhodných
programů; a schopnost grafického vyhodnocení údajů s vymezením doplňujících
hodnot, které nebyly zaznamenány zřetelně, potvrzení údajů s pomocí křížové kontroly
a dalších analytických metod s cílem stanovit přesnost údajů a omezení.
2.3.37 Záznam hovoru v pilotním prostoru (mezi členy posádky letadla) navzájem a mezi posádkou
letadla a orgány ATS umožňuje zhodnotit spolupráci v posádce letadla, přesnost vydávání
povelů velitelem letadla a úroveň plnění povelů členy posádky letadla.
2.3.38 Způsob, podmínky a dobu vyhodnocení stanoví předseda komise, který je přitom povinen řídit
se Dodatkem D Předpisu L 13 – Směrnicí pro získávání a vyhodnocování záznamů letových
zapisovačů a zejména tím, že:
a) záznamy zapisovače letových údajů (FDR) a zapisovače zvuku v pilotním prostoru
(CVR) je nutné získávat v jednom technickém zařízení z toho důvodu, že obsahují
navzájem doplňující se údaje, které mohou být užitečné pro hodnocení a potvrzení
každého záznamu i pro stanovení časové posloupnosti událostí včetně jejich
synchronizace,
b) do té doby, než budou získány záznamy, není přípustné otevírat palubní zapisovače,
zapojovat je do sítě nebo pořizovat přepis (zvláště s použitím vysokorychlostního
kopírovacího zařízení), aby nebyly způsobeny nenapravitelné škody,
c) získání záznamu a jeho vyhodnocení je zpravidla přítomen příslušný člen komise, a
pokud je zahájeno vyšetřování policejním orgánem, zpravidla také jím určený orgán.
Hlavní zásady dokumentace ohledání
2.3.39 Průběh a výsledky ohledání se dokumentují fotografickou dokumentací, zápisem, graficky,
videozáznamem, případně se použijí jiné způsoby dokumentace.
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2.3.40 Fotografická dokumentace musí poskytnout názornou a úplnou představu o místě a rozsahu
události a přesně dokumentovat situaci před dalšími změnami, v jejich průběhu a po těchto
změnách.
2.3.41 Videozáznam nebo komentovaný videozáznam je prostředek k musí dávat představu o situaci.
Doporučeným místem počátku videozáznamu je výchozí místo, ze kterého lze dokumentovat
směr příletu, pádu, nárazu nebo pohybu letadla po zemi, případně výchozí bod měření
v průběhu ohledání.
2.3.42 Ke zpracování zápisu lze využít magnetofonovou (zvukovou) nahrávku komentáře, pořízenou
inspektory v průběhu jednotlivých úkonů na místě letecké nehody.
Fotografická dokumentace
2.3.43 Pro fotografickou dokumentaci v místě letecké nehody platí tyto zásady:
a) vyloučit ze záběru přihlížející osoby a zajistit, aby v konkrétním záběru nebyl materiál,
který s ohledáním nesouvisí,
b) před fotografováním nic neměnit,
c) pořídit přehledné celkové fotografie, pokud je možné rovněž letecké fotografie celkové
situace,
d) nejdříve fotografovat zvolené místo z větší vzdálenosti, ze 4 stran (pohledů po 90°)
včetně nadhledu a pokud je to možné, rovněž prostor, kterým se letadlo přiblížilo
k místu letecké nehody a okolní terén,
e) pořídit fotografie hlavních částí trosek, včetně částí křídel, pohonných jednotek, a
ocasních ploch, prvků řízení, polohy ovládacích prvků v kabině letadla, vybavení
letadla a částí jak byly nalezeny, stavu povrchu letadla nebo trosek a případně námrazy,
f) pořídit detailní fotografie významných porušení konstrukce a poškození letadla
a důkazy podléhající rychlé zkáze,
g) totéž provést v průběhu veškerých změn, ke kterým v místě letecké nehody dochází
v průběhu ohledání (otevírání a dělení trosek, odvoz obětí, odklizení trosek, jakož i po
označení nalezených stop čísly,
h) pořídit fotografie polohy těl obětí ve vztahu k ostatním objektům, významné stopy po
zranění, krevní stopy a části tkáně obětí na troskách,
i) postupovat systematicky a posuzovat možnou situaci, která panovala na místě před
leteckou nehodou a která může být rozdílná od situace v době ohledání,
j) pozornost věnovat překážkám, stopám v terénu ve směru pohybu trosek,
k) snímky související s výpovědi svědka pořizovat z jeho pohledu a ve směru pozorování,
l) detaily důkazů a stop vždy fotografovat se správným měřítkem a využitím
makrofotografie,
m) stopy a důkazy označovat štítky dostatečně velkými a čitelnými číslicemi, viditelnými
z pohledu fotografujícího,
n) není-li možné zadokumentovat celkovou situaci ještě v průběhu ohledání (v noci), je
nutné se na místo vrátit v denních podmínkách,
o) při fotografování strukturálních povrchů a stop na nich zvýšit kontrast bočním
osvětlením; nepoužívat blesk v ose objektivu,
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p) vést přesný a přehledný záznam o pořízené fotodokumentaci podle vzoru uvedeného
v příloze č. 13 k této směrnici.
Zápis o ohledání
2.3.44 V zápisu o ohledání se uvede, co bylo ohledáním zjištěno. Jedná se o objektivní zachycení
situace na místě letecké nehody a postupu při ohledání. Úvahy a domněnky jakožto i tvrzení
svědků nebo přítomných osob se do zápisu neuvádí.
2.3.45 Formulace zápisu musí být jasná, jednoznačná, vylučující možnost více významů a nesprávné
představy o místě letecké nehody. Slouží jako podkladový materiál, aby každý člen komise, i
když nebyl na místě letecké nehody, měl objektivní obraz o tom, co bylo předmětem ohledání,
jaké byly podmínky a jak bylo postupováno.
2.3.46 Za obsah zápisu odpovídá inspektor, který vedl skupinu na místě letecké nehody. Je třeba se
vyvarovat nepřesných výrazů, předměty a věci se popisují ve vzájemné souvislosti, vzdálenosti
se zásadně měří.
2.3.47 V úvodní části zápisu se uvedou podmínky ohledání, doba ohledání (počátek a konec
v hodinách), přítomné osoby a případně zvolený způsob ohledání.
2.3.48 V popisné části se uvede popis situace, míst a stop majících vztah k události s jejich číselným
označením a úkony provedené na místě.
2.3.49 V závěrečné části se uvede seznam důkazů, jak s nimi bylo naloženo, kdo je převzal a seznam
dokumentů pořízených při ohledání.
Náčrtek místa události
2.3.50 Na místě události musí být vyhotoven náčrtek. Před vyměřováním se zvolí výchozí bod měření,
který musí být pevný a neměnný. Zakreslí se stav na místě, poloha letadla, trosek, těl,
významných stop, předmětů, překážek, značení a dalších okolností, které měly souvislost
s událostí včetně jejich vzájemného vztahu, s uvedením základních rozměrů, směrů a
vzdáleností. Číselné označení musí být shodné s označením na fotografiích a v zápisu o
ohledání. Při kreslení náčrtku se zaznamenají příslušné souřadnice s pomocí GPS. Náčrtek
vypracuje určený inspektor.
2.3.51 Podle náčrtku se v příslušném měřítku vyhotoví plánek místa události. Pro lepší srozumitelnost
se plánek doplňuje legendou.
Shromáždění informací na dalších místech
2.3.52 Komise zajistí na dalších místech:
a) záznam veškeré komunikace mezi osobami zúčastněnými při provozu letadla,
b) svědecké výpovědi zúčastněných osob,
c) kopie všech důležitých dokumentů,
d) veškeré záznamy systémů sledování letadel a technických systémů, jejichž funkce
přímo podporovala poskytování leteckých služeb,
e) dokumentaci o uspořádání letiště a jeho infrastruktury,
f) veškeré provozní postupy služeb poskytovaných danému letadlu,
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g) dokumentaci o systému řízení zachování letové způsobilosti, údržby, systému jakosti a
provozních postupech provozovatele letadla.
2.3.53 Podrobnosti a vzor způsobu jakým komise vyžádá informace na dalších místech a seznam
požadované dokumentace je uveden v příloze č. 6 této směrnice.
Ukončení podrobné prohlídky
2.3.54 Po ukončení podrobné prohlídky místa události a zajištění veškeré potřebné dokumentace
předseda komise rozhodne:
a) které části letadla se odvezou k dalšímu zkoumání (expertizám) a jak bude zajištěna
jejich ochrana během dopravy z místa události na místa, kde budou uloženy, zajištěny a
provedena další zkoumání či expertízy,
b) které části se mohou uvolnit,
c) po souhlasu ředitele Ústavu o oznámení ukončení odborného zjišťování na místě
události Policii ČR a orgánu místní samosprávy.
Výslechy svědků a zúčastněných osob
2.3.55 Na místě události a na dalších vhodných místech inspektoři v součinnosti s Policií ČR musí
zjistit svědky události a podle možnosti co nejdříve vyslechnout:
a) svědky, kteří pozorovali let nebo poslední fázi letu letadla,
b) svědky, kteří se dostavili jako první na místo události,
c) posádku letadla, případně posádky dalších zúčastněných letadel,
d) cestující,
e) letecký personál (např. na letišti vzletu, na domovském letišti, na stanovišti leteckých
služeb, u organizace pověřené údržbou letadla),
f) personál složek IZS zasahující na místě události.
2.3.56 K tomu, aby výpověď svědka byla objektivní a věrohodná je třeba, pokud je to proveditelné,
ověřit u svědka:
a) zda byl schopen správně vnímat průběh události a zda má v pořádku smyslové orgány,
kterými nehodu vnímal,
b) zda je schopen vnímanou událost správně reprodukovat,
c) jaké měl podmínky pro pozorování (vnímání).
2.3.57 Zásady pro výslech svědků a okruhy otázek, na které je třeba se zaměřit u jednotlivých
kategorií svědků, jsou uvedeny v příloze č. 7 této směrnice.
Informace ovlivňující provozní bezpečnost
2.3.58 Ústav, jestliže z dostupných informací o události vyplynou skutečnosti, které přímo ovlivňují
provozní bezpečnost, musí:
a) zajistit, aby takové informace byly ihned rozeslány příslušným orgánům nejvhodnějšími a
nejrychlejšími prostředky, které jsou k dispozici,
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b) doporučit příslušným úřadům, včetně zahraničních, preventivní opatření, která požaduje za
nezbytné rychle přijmout v zájmu zvýšení bezpečnosti.
2.3.59 Jedná-li se o leteckou nehodu nebo incident letadla o maximální certifikované vzletové
hmotnosti vyšší než 2 250 kg, je Ústav povinen shromáždit informace o skutečnostech, které
přímo ovlivňují provozní bezpečnost a v souladu se Směrnicí pro zpracování předběžné zprávy
a zprávy ADREP v ICAO Doc 9156 „Accident / Incident Reporting Manual“ a ICAO Doc
9756 „Manual of Aircraft Accident and Incident Investigation- Part I/IV“ tyto informace zaslat:
a) Státu zápisu do rejstříku nebo Státu nehody (podle situace),
b) Státu provozovatele,
c) Státu projekce,
d) Státu výroby,
e) každému státu, který poskytl důležité informace, významná zařízení nebo odborníky,
f) ICAO.
2.3.60 Jedná-li se o leteckou nehodu letadla jiného, než pro které platí ustanovení 2.3.59 a jedná-li se
o otázky letové způsobilosti nebo o informace, které by mohly zajímat jiné státy, Ústav je zašle
státům uvedeným v ustanovení 2.3.59 s výjimkou ICAO.
Povinnosti a práva předsedy komise
2.3.61 Předseda komise:
a) odpovídá za organizaci a vedení odborného zjišťování příčin a za jeho objektivitu a ochranu
citlivých informací které jsou chráněny v článku 14 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 996/2010.
b) přijímá nezbytná opatření ke splnění požadavků šetření ve smyslu oprávnění uvedených
v článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010,
c) koordinuje činnost komise a podkomisí a poskytuje jim potřebnou pomoc tak, aby byly co
nejlépe využity síly a prostředky, které jsou k dispozici,
d) pokud je zahájeno vyšetřování policejním orgánem, koordinuje s ním postup šetření,
zejména sdílení informací shromážděných během šetření, úschovu a odečítání letových
zapisovačů a veškerých hmotných důkazů,
e) dbá na kvalitní zpracování veškeré dokumentace a na to, aby veškeré zprávy a informace
byly objektivní,
f) stanovuje jednotlivá zasedání komise, na kterých s vedoucími podkomisí a pracovních
skupin hodnotí dosavadní zjištěné výsledky a upřesňuje další postup,
g) jedná jménem komise s ostatními orgány zúčastněnými na odborném zjišťování příčin,
dalšími fyzickými a právnickými osobami (včetně zahraničních) a uplatňuje požadavky na
provedení expertíz či doplnění chybějících dokumentů,
h) jestliže fakta shromážděná v průběhu odborného zjišťování nepostačují ke zjištění příčin,
přijímá potřebná opatření k zajištění doplňkových údajů,
i) po poradě s vedoucími podkomisí a pracovních skupin a výměně informací s orgány Policie
ČR rozhoduje o uvolnění trosek a ukončení prací na místě události,
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j) průběžně informuje ředitele Ústavu o průběhu odborného zjišťování příčin a přijímaných
opatřeních,
k) jakmile je odborné zjišťování příčin ukončeno, předkládá ke schválení závěrečnou zprávu,
vyhodnotí práci komise při odborném zjišťování příčin a případně navrhne potřebná
opatření.
Členové komise
2.3.62 Členové komise mají během odborného zjišťování příčin právo:
a) zúčastnit se všech úkonů odborného zjišťování příčin a seznamovat se s materiály
vztahujícími se k dané události,
b) předkládat návrhy k dalšímu průběhu odborného zjišťování příčin a ke zlepšení práce
komise,
c) navrhovat odeslání částí letadla do laboratoře k provedení expertíz s uvedením cíle
expertízy,
d) nesouhlasit se závěry o příčinách LN nebo I, uvedenými v návrhu závěrečné zprávy a
předkládat svůj vlastní názor s odůvodněnými námitkami.
2.3.63 Každý člen komise je povinen:
a) osobně se podílet na práci v podkomisích,
b) plnit nařízení a pokyny předsedy komise a vedoucího podkomise,
c) vykonávat vlastní práci v souladu s celkovým plánem práce a s obdrženými
konkrétními úkoly,
d) přesně a pečlivě zaznamenávat a vyhodnocovat skutečnosti a o zjištěních včas
informovat předsedu komise nebo vedoucího podkomise.
Externí odborníci
2.3.64 Ředitel Ústavu může v případě potřeby přizvat k odbornému zjišťování příčin externího
odborníka v daném oboru z řad fyzických nebo právnických osob, který se může seznamovat
s pracovními materiály komise v potřebném rozsahu podle rozhodnutí předsedy komise a
navrhovat potřebná opatření. Na základě zjištěných skutečností zpracovává potřebnou
dokumentaci jako součást celkové dokumentace z odborného zjišťování příčin. V průběhu
odborného zjišťování příčin nesmí zveřejňovat informace o zjištěných skutečnostech bez
souhlasu předsedy komise.
Oddíl 4
Systémová analýza informací
Postup systémové analýzy
2.4.1

Systémová analýza informací je komplexní přístup k rozboru informací shromážděných na
místě události a z dalších míst. Předseda komise s vedoucími podkomisí určí cíle a postup
systémové analýzy informací a sestaví plán, jehož obsahem je:
a) cíl systémové analýzy informací vztahujících se k problémovým oblastem,
b) úkoly a termíny při zkoumání důkazů,
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c) úkoly a termíny ke stanovení zadání a provedení expertiz,
d) termíny pracovních jednání komise,
e) způsob shromáždění podkladů pro sestavení jednotlivých částí závěrečné zprávy.
2.4.2

Předseda komise upřesňuje a koordinuje průběh odborného zjišťování příčin na jednotlivých
pracovních jednáních komise, posuzuje dílčí závěry a odstraňuje nedostatky a nejasnosti.
Rozhodne, zda a v jakém rozsahu je nutná pozemní či letová rekonstrukce průběhu události.

Určení posloupnosti jednotlivých událostí
2.4.3

Úkolem komise je systémovou analýzou shromážděných informací určit jednotlivé události a
jejich posloupnost, jak v logickém vývoji směřovaly od počátku do konce letecké nehody nebo
incidentu a které z nich byly zásadním problémem z hlediska bezpečnosti.

2.4.4

Jednotlivou událostí se rozumí:
a) samostatná událost, úkon, akce, jednání v posloupnosti děje vedoucího k letecké nehodě
nebo incidentu,
b) jednotlivou událostí nejsou podmínky, stav systému, okolnosti, problém nebo výsledek,
c) každá jednotlivá událost by se měla zakládat na jednoznačných faktech nebo být uvedena
jako pravděpodobná,
d) musí být popsána přesně a stručně,
e) pokud je možné, musí být v popisu vyjádřena míra v příslušných jednotkách,

2.4.5

Proces vytvoření logické posloupnosti jednotlivých událostí ukazující jak nastal děj, může
vypadat následovně:
a) určení jednotlivých událostí a jejich logické posloupnosti od počátku události až do jejího
konce,
b) určit jednoznačně počátek nebezpečného děje, který vedl k letecké nehodě nebo incidentu,
c) odvíjet děj od klíčové události k rekonstrukci sledu v obou směrech k počátku i konci,
d) určit ty jednotlivé události, které se bezprostředně vztahují k letecké nehodě nebo incidentu,
e) určit události, které nepřímo vedly k letecké nehodě nebo incidentu a pokud je vhodné,
zahrnout je do sledu událostí.

Nebezpečné jednání, příčiny a faktory, přispívající ke vzniku letecké nehody nebo incidentu
2.4.6

K určení nebezpečného jednání, příčin a faktorů, přispívajících ke vzniku letecké nehody nebo
incidentu musí komise použít všechny vhodné metody analýzy shromážděných informací a
těch jednotlivých událostí, které měly význam z hlediska provozní bezpečnosti (např. model
SHELL)

2.4.7

Inspektoři musí určit, zda jednotlivá událost hrála roli nebo mohla hrát roli v zapříčinění
letecké nehody nebo incidentu a je pokládána za hodnou další analýzy jako potenciálně
významná z hlediska provozní bezpečnosti. Dále musí určit:
a) zda taková událost je nebezpečným jednáním nebo s ní jsou spojeny nebezpečné podmínky,
b) význam nebezpečného jednání nebo nebezpečných podmínek;
c) příčiny a faktory, přispívající ke vzniku letecké nehody nebo incidentu.
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Určení zábran
2.4.8

Komise určí a analyzuje zábrany, z toho hlediska, zda chyběly nebo selhaly v době události,
kdy měly zabránit jejímu vzniku nebo minimalizovat její následky. Zábranou se rozumí
překážka, která:
a) zabraňuje vykonání činnosti nebo vzniku události, nebo
b) zabraňuje nebo snižuje účinek následků, například zpomalením neřízeného uvolnění
předmětu nebo energie.

2.4.9

Zábrany mohou být z hlediska jejich funkce ve vztahu k riziku a nebezpečí následujících typů:
a) uvědomování si (povědomí),
b) zákaz nebo omezení,
c) vyhledávání,
d) dozor,
e) ochrana a omezení,
f) únik a záchrana.

2.4.10 Příklady zábran jsou podle příslušnosti k jednotlivým typům uvedeny v příloze č. 15 k této
směrnici.
Vliv lidského faktoru
2.4.11 Jakmile komise zhodnotí zábrany, provede analýzu lidského jednání, které vedlo k události
nebo situace, kdy chybělo lidské jednání. Oblast vlivu lidského faktoru by měla být
posuzována z hlediska prevence a omezení chyb prostřednictvím vyloučení podmínek jejich
vzniku a posílení ochranných opatření. Při hledání odpovědi „proč jedinec nebo lidé jednali tak
jak jednali“ by mělo být posouzeno jejich jednání před analyzovanou událostí se zaměřením na
pochopení jejich jednání prostřednictvím zkoumání souvisejících podmínek v době události.
Související podmínky
2.4.12 Související podmínky zakládají potenciál a vytvářejí prostředí činící zúčastněné osoby
náchylnými ke vzniku chybného jednání nebo porušení předpisů, a které mohou být skryty
v systému dlouho před událostí, nepovšimnuty nebo nevnímány jako součást potenciálně
nebezpečného řetězce událostí. Souvisejícími podmínkami se rozumí:
a) pracovní podmínky do vzniku události,
b) organizační klima,
c) postoje a rysy osobností,
d) omezení lidské výkonnosti,
e) psychologické a emoční faktory.
2.4.13 Příklady souvisejících podmínek jsou podle vlivu na chybné jednání nebo porušení předpisů
uvedeny v příloze č. 16 k této směrnici.
Organizační faktory
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2.4.14 Komise zhodnotí organizační faktory zahrnující všechny okolnosti, které předcházejí události,
a které vytvářejí nebo dovolují existenci souvisejících podmínek a postupně ovlivňují jednání
nebo nečinnost organizace. Příklady organizačních faktorů jsou uvedeny v příloze č. 17 k této
směrnici.
Oddíl 5
Závěry
Fáze vypracování závěrů
2.5.1

Fáze vypracování závěrů zahrnuje především koordinaci vypracování a předložení dílčích
závěrů podkomisemi a skupinami v těchto úkolech:
a) provedení rozborů odborných expertiz a testů,
b) konzultace návrhu se zúčastněnými stranami bezpečnostních doporučení v případě, že
předběžné závěry vyžadují okamžitá nápravná opatření pro bezpečnost civilního
letectví,
c) zpracování návrhu závěrečné zprávy a rozeslání k připomínkám,
d) úkoly, které bude komise provádět k vyhodnocení připomínek, zpracování a schválení
závěrečné zprávy.

2.5.2

Podrobné metodické zásady pro vypracování závěrů jednotným způsobem, včetně vhodných
příkladů, jsou uvedeny v příloze 1 k části 1 „Format and Content of the Final Report“
metodického materiálu ICAO - DOC 9756 „Manual of Aircraft Accident and Incident
Investigation – Part IV Reporting“ a v metodickém materiálu EUROCONTROL EAM 2/ GUI
8 „Guidelines on the Systemic Occurrence Analysis Metodology (SOAM)“.

Spis k události
2.5.3

Ke každé události komise nebo určený inspektor zakládá spis. Každý spis musí být označen
spisovou značkou, přidělenou písemnému hlášení události.

2.5.4

Spis tvoří všechny doručené písemnosti vztahující se k události, zejména hlášení události, zápis
o ohledání, protokoly, záznamy o ústním jednání, písemná vyhotovení výslechu svědka,
plánky, závěry testů a expertiz, kopie vyhledaných a získaných dokumentů vztahujících se k
události a další písemnosti vyhotovené komisí nebo inspektorem k rozboru shromážděných
informací, vypracování Závěrečné zprávy a její distribuce.
Součástí spisu, jsou rovněž
důkazní prostředky, informace na nosičích dat, obrazové a zvukové záznamy a záznamy na
elektronických médiích.

2.5.5

Spis musí obsahovat soupis všech svých součástí s určením data, kdy byly do spisu vloženy
nebo ze spisu vyjmuty.

Závěrečná zpráva
2.5.6

Předseda komise se při vypracování Závěrečné zprávy řídí předpisem L 13. Metodické pokyny
k obsahu jednotlivých částí, stylu, použité terminologii, formátu a redakční úpravě návrhu
Závěrečné zprávy, konzultování závěrů, vydání a distribuce jsou uvedeny v metodickém
materiálu ICAO - DOC 9756 „Manual of Aircraft Accident and Incident Investigation – Part
IV Reporting.

2.5.7

Jestliže je to z hlediska účelu vypracování závěrů postačující, může inspektor, který shromáždil
a analyzoval informace o události, využít k vypracování závěrů software ECCAIRS Exporter a
věcné informace k příslušné události po vložení do databáze ECCAIRS exportovat do
vhodného formátu k vytištění Závěrečné zprávy.
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HLAVA 3 – POSTUP ORGANIZACE ODBORNÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN
VELKÁ LETECKÁ NEHODA
Oddíl 1
Základní ustanovení
„Check list“ Postup při velké letecké nehodě
3.1.1

Jestliže ředitel Ústavu rozhodne, že Ústav vykoná odborné zjišťování příčin postupem při velké
letecké nehodě, je předseda komise povinen neprodleně zahájit počáteční činnost komise podle
„Check listu“ - Postup při velké letecké nehodě (dále jen „Check list“).

3.1.2

Postup popsaný v „Check listu“ a v následujících zásadách by měl být uzpůsoben nebo
pozměněn tak, aby splnil konkrétní potřeby vyplývající z analýzy prvotních informací
o letecké nehodě, vymezení problémových oblastí a komise se vyhnula stereotypům.

3.1.3

Počet inspektorů Ústavu umožňuje při velké letecké nehodě bezodkladně plnit na místě letecké
nehody jen úkoly týkající se provedení neodkladných úkonů. Ústav současně se zahájením
šetření na místě letecké nehody provádí úkony ke vzniku a zahájení činnosti komise sestávající
z pracovních skupin o potřebném počtu přizvaných externích odborníků (expertů) za účasti
zplnomocněných představitelů a jejich poradců.

3.1.4

Předseda komise řídí sestavení Plánu organizace odborného zjišťování příčin (dále jen „Plán“),
ve kterém průběžně stanoví cíle, úkoly, odpovědnosti a rozsah práce komise při odborném
zjišťování příčin. Plán představuje řadu úkolů ke včasnému shromáždění informací z
problémových oblastí, účinně přispívajících k určení příčin, odhalení hlubších systémových
příčin a spolupůsobících okolností letecké nehody, komunikaci komise s médii, veřejností a k
přijetí doporučení.

3.1.5

Plán by měl popisovat opatření, jejichž cílem je zvládnout úkoly šetření příčin velké letecké
nehody a na základě okolností zejména mít tuto strukturu:
a) důležité úkoly a jejich prioritu včetně termínů zahájení a ukončení,
b) vymezení odpovědnosti za úkoly,
c) vyčlenění techniky, speciálních zařízení a pracovišť,
d) popis vzájemné koordinace, podpory při plnění úkolů a konzultace zúčastněných stran,
e) předpokládané termíny pracovních jednání komise,
f) předpokládané termíny předložení dílčích závěrů pracovních skupin a podkomisí.
Oddíl 2
Reakce na velkou leteckou nehodu

Zahájení postupu
3.2.1

Předseda komise a určení inspektoři Ústavu musí neprodleně analyzovat informace o LN, které
mají význam:
a) vzhledem k vyslání inspektorů na místo letecké nehody a stanovení jejich úkolů do
vzniku komise,
b) pro sestavení a odeslání oznámení a vyžádání účasti zplnomocněných představitelů
dotčených států a organizací,
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c) vzhledem ke zřízení pracovních podkomisí a skupin,
d) pro upřesnění úkolů pracovních skupin ke shromáždění informací.
Vyslání inspektorů na místo letecké nehody
3.2.2

Ústav neprodleně vyšle na místo letecké nehody skupinu 2 – 3 inspektorů. Účelem je zahájit
neodkladné úkony komise přiměřeně situaci a rizikům na místě letecké nehody v součinnosti
s velitelem zásahu složek IZS a shromáždění informací pro prvotní zhodnocení problémových
oblastí, na které se zaměří odborné zjišťování příčin.

3.2.3

Ústav neprodleně vyrozumí příslušné organizace o potřebě zajistit přítomnost specialistů pro
vyjmutí letových zapisovačů a příslušného provozního personálu na místě letecké nehody.

Splnění oznamovací povinnosti
3.2.4

Jakmile Ústav zhodnotí informace, je úkolem určeného inspektora bez zbytečného odkladu
zpracovat a odeslat, co možno nejvhodnějšími a nejrychlejšími prostředky oznámení o letecké
nehodě na území ČR:
a)
b)
c)
d)
e)

3.2.5

Státu zápisu do rejstříku,
Státu provozovatele,
Státu projekce (konstrukce) letadla a pohonné jednotky,
Státu výroby;
ICAO, Evropské komisi a EASA.

Pro zajištění účinné pomoci a spolupráce může být oznámení zasláno také:
c) státu, jehož občané při letecké nehodě zahynuli nebo utrpěli těžká zranění,
d) orgánům pro šetření členských států, které mají zkušenosti s šetřením příčin LN
stejného letadla.
Oddíl 3
Struktura komise

Zřízení pracovních podkomisí
3.3.1

V souvislosti s různými okolnostmi letecké nehody by měly struktura komise, počet inspektorů
a přizvaných specialistů a jejich rozdělení do pracovních podkomisí a skupin systematicky
pokrýt všechny oblasti šetření. Zřízení podkomisí by nemělo bránit pružnému využití
specialistů podle okolností letecké nehody. Pro efektivní zvládnutí úkolů a
organizaci jednotlivých fází odborného zjištění příčiny se zpravidla zřizují tyto podkomise:
a) letová; tato podkomise shromažďuje a analyzuje informace, vypracovává závěry
a projednává návrhy bezpečnostních doporučení převážně v oblasti letového provozu,
způsobilosti leteckého personálu a letecké činnosti,
b) technická; tato podkomise shromažďuje a analyzuje informace, vypracovává závěry a
projednává návrhy bezpečnostních doporučení převážně v oblasti způsobilosti letadla,
letadlových částí a zařízení,
c) administrativní; tato podkomise shromažďuje a analyzuje informace a vypracovává
závěry přiměřeně následkům letecké nehody.

Verze 3.0

40

Účinnost 01.06.2016

ČÁST 1

Účast zplnomocněných představitelů jejich poradců a zástupců organizací
3.3.2

Ústav má povinnost umožnit při odborném zjišťování příčin zplnomocněnému představiteli
jmenovaném dotčeným státem podílet se na všech fázích odborného zjišťování příčin pod
vedením předsedy komise.

3.3.3

Pokud se k usnadnění koordinace úkolů a zajištění podmínek pro výkon práv zplnomocněných
představitelů, jejich poradců a pozorovatelů přizvaných organizací vytváří samostatná skupina,
vedením skupiny se pověřuje inspektor Ústavu a podle potřeby se do ní zařadí tlumočníci.

3.3.4

Primárním úkolem zplnomocněných představitelů a jejich poradců je pomáhat komisi
v shromáždění přesných a správných informací k letecké nehodě a ulehčit přijetí včasných
opatření k prevenci. Poradce je jmenován dotčeným státem za účelem napomáhání
zplnomocněnému představiteli a podléhá jeho dohledu.

3.3.5

Při organizaci a zajištění činnosti skupiny musí předseda komise vycházet z mezinárodních
standardů a doporučených postupů, které stanoví oprávnění zplnomocněných představitelů
k účasti na:
prohlídce místa nehody,
prozkoumání poškozeného letadla (trosek letadla),
získání svědeckých výpovědí a navržení dalšího okruhu otázek,
co nejvčasnějšímu neomezenému přístupu ke všem důležitým důkazům,
obdržení kopií všech důležitých dokumentů,
účasti při vyhodnocení (poslechu) záznamových médií,
účasti na dalších úkonech mimo místo nehody, jako např. zkouškách, technických
poradách, testech a simulovaných pokusech,
h) účasti na postupných zasedáních komise, včetně úvah o nálezech, analýzách, příčinách a
bezpečnostních doporučení,
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

i) předkládání připomínek v různých fázích odborného zjišťování příčin.
3.3.6

Odpovědný inspektor rozšíří svá oprávnění na zplnomocněné představitele a jejich poradce, a
to v rozsahu nezbytném k umožnění jejich účinné účasti na šetření.

Shromáždění komise
3.3.7

Předseda komise po vyhodnocení informací důležitých pro stanovení cílů, struktury a postupu
odborného zjišťování příčin organizuje shromáždění komise a první pracovní poradu.

3.3.8

První pracovní porada má za cíl seznámit komisi s dosud známými faktickými informacemi a
stanovit:
a) problémové oblasti, na které se musí odborného zjišťování příčin zaměřit,
b) úkoly k postupu shromáždění informací,
c) pravidla komunikace v komisi,
d) zásady koordinace s vyšetřováním policejním orgánem,
e) zásady komunikace se sdělovacími prostředky a veřejností.

3.3.9

V průběhu odborného zjišťování příčin předseda komise organizuje pracovní porady
k projednání úkolů plánu organizace odborného zjišťování příčin a návrhů příslušných
bezpečností doporučení. Termín konání, účast a zaměření pracovních porad stanoví předseda
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komise v závislosti na průběhu plnění rozhodujících úkolů odborného zjišťování příčin
v intervalu, který nepřesáhne dobu 60 dnů.
3.3.10 Předseda komise koordinuje součinnost mezi podkomisemi a spolupráci s orgány
a organizacemi, které se podílejí na odstraňování následků letecké nehody; řeší ve svěřené
působnosti kompetenční spory a problémy v součinnosti a spolupráci.
3.3.11 O odborném zjišťování příčin vede komise písemný zápis. Zápis má formu chronologického
záznamu událostí a vykonávaných činností komise přímo souvisejících s vedením odborného
zjišťování příčin. Zápis musí obsahovat zejména:
a) časový harmonogram práce komise,
b) zařazení členů komise,
c) termíny důležitých činností a úkolů,
d) termíny výslechu svědků,
e) důležitá rozhodnutí,
f) významné skutečnosti z jednání s médii.
Oddíl 4
Letová podkomise
Zřízení podkomise
3.4.1

Letová podkomise je složena z vedoucího a dalších členů, kterými jsou inspektoři Ústavu,
experti z řad leteckého personálu s příslušnou kvalifikací a specialisté leteckého zdravotnictví.

3.4.2

Vedoucím letové podkomise je zpravidla vedoucí oddělení letových a technických inspektorů.
Ve výjimečných případech může být vedoucím letové podkomise odborník, který má potřebné
kvalifikace, rozsah odborných znalostí a přiměřené zkušenostmi v odborném zjišťování příčin.

Shromáždění informací letovou podkomisí
3.4.3

Letová podkomise jedná podle „Check listu“ a okolností letecké nehody. Shromáždí informace
z oblastí vztahujících se k letovému provozu, způsobilosti leteckého personálu a letecké
činnosti a z dalších, které by mohly mít význam pro bezpečnost a určení sledu událostí.

3.4.4

Vlastní shromáždění informací musí komise provést tak, aby informace zahrnovaly, ale neměly
by být nutně omezeny na následující:
a) veškeré dostupné údaje o letu,
b) nezbytná vysvětlení zúčastněných osob a výpovědi svědků,
c) záznamy letových zapisovačů a korespondence, záznamy z radiolokačních prostředků a
všech objektivních prostředků použitých při přípravě a v průběhu letu,
d) informace od vlastníka nebo provozovatele letadla, organizací leteckých služeb
informace, týkající se posádky letadla, letového plánu, počtu a seznamu cestujících,
průvodní doklady vztahující se k přepravovanému nákladu, plnění LPH, hmotnosti a
vyvážení.
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3.4.5

Jestliže letová podkomise v průběhu analýzy informací zjistí další problémové oblasti
z hlediska vlivu na bezpečnost, zařadí dodatečně do plánu úkoly ke shromáždění příslušných
informací.

Činnost na místě letecké nehody
3.4.6

Určený inspektor ze skupiny vyslané k plnění neodkladných úkolů na místě letecké nehody:
a) převezme do ochrany nalezenou letovou dokumentaci nebo věcné důkazy z pilotní
kabiny,
b) účastní se předběžné prohlídky místa LN a okolí,
c) zjistí informace vztahující se ke stavu pilotní kabiny letadla a k rozložení trosek letadla,
d) identifikuje místo prvního nárazu letadla se zemí a s překážkou,
e) vyhledá a zjistí stav letových zapisovačů a jaké technické prostředky bude nutné použít
pro jejich vyjmutí,
f) vyhledá palubní dokumentaci.

3.4.7

Vedoucí letové podkomise organizuje činnost letové podkomise tak, aby:
a) zhodnotil situaci na místě letecké nehody a řídil postup shromáždění informací
v průběhu podrobné prohlídky letadla a práci pracovních skupin letové podkomise,
které plní úkoly na dalších místech,
b) koordinoval s orgány Policie ČR:


činnost při podrobné prohlídce,



získání vysvětlení zúčastněných osob a svědeckých výpovědí svědků, kteří
viděli nebo slyšeli poslední fázi letu a svědků, kteří byli na místě LN první,



získaní informací z identifikace obětí a rozhodnutí o manipulaci s osobními
věcmi posádky letadla a cestujících.

Analýza shromážděných informací
3.4.8

Letová podkomise za účelem stanovení posloupnosti jednotlivých událostí významných pro
vznik a vývoji havarijní situace při letecké nehodě zkoumá:
a) faktické údaje o připravenosti posádky letadla, její kvalifikaci a dovednostech, letovém
úkolu, úrovní organizace, řízení a zabezpečení letového provozu,
b) odchylky v pilotování a v používání letadlové techniky posádkou letadla podle údajů
palubních a pozemních prostředků objektivní kontroly,
c) podmínky, které ovlivnily jednání posádky letadla,
d) dráhu pohybu letadla před a při letecké nehodě,
e) zda posádka letadla po vzniku havarijní situace postupovala správně,
f) jiné faktory, které mají vztah k činnosti posádky letadla a jejímu výcviku, kvalifikaci,
dovednostem a výkonnosti,
g) faktické údaje o poskytovaných leteckých službách, o personálu, úrovní organizace,
systému řízení a zabezpečení příslušných leteckých služeb.
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Letová podkomise vždy:
a) analyzuje záznam komunikace mezi posádkou letadla a službami řízení letového
provozu, záznam parametrů letu z letových zapisovačů, radarových záznamů polohy
letadla a záznamů hovorů v kabině posádky letadla,
b) provede rekonstrukci tratě a posledního úseku letu,
c) stanoví charakter a posloupnost nebezpečných událostí z hlediska jednání posádky
letadla,
d) stanoví vliv pozemní složky systému ATM.
3.4.10 Je-li to potřeba z hlediska určení příčin, letová komise zkoumá podmínky přežití havarijní
situace a záchrany.
Oddíl 5
Pracovní skupiny v rámci letové podkomise
Zřízení pracovních skupin
3.5.1

K dílčím úkolům letová podkomise zřizuje pracovní skupiny. Tým je složen z odborníků
s potřebnou kvalifikací pro vymezený okruh problémů v rámci letové podkomise. Přiměřeně
rozsahu následků letecké nehody, typu letadla a zhodnocení okolností letového provozu se
zřizují pracovní skupiny pro:
a) letový provoz,
b) letové zapisovače,
c) letové provozní služby,
d) lidskou výkonnost,
e) pátrání a záchranu.

Skupina pro letový provoz
3.5.2

Skupina se skládá z vedoucího a dalších odborníků. Vedoucím je zpravidla inspektor ÚZPLN.
Pro počet členů skupiny jsou rozhodné povaha letového provozu a okolnosti letecké nehody.
Dalším členem se zpravidla určí:
a) pilot s kvalifikací a oprávněním velícího pilota pro daný typ (kategorii) letadla, (např.
examinátor nebo inspektor),
b) specialista v oblasti výcviku posádek,
c) specialista s odbornou způsobilostí leteckého navigátora nebo palubního inženýra,
d) pilot jmenovaný asociací pilotů,
e) specialista letecké meteorologické služby.

3.5.3

Skupina pro letový provoz vykonává následující činnosti:
a) zkoumá plánování a organizaci letového provozu u vlastníka nebo provozovatele
letadla, organizaci a provedení předletové přípravy,
b) zkoumá odbornou způsobilost členů letové posádky letadla a všeobecnou profesionální
připravenost posádky letadla,
c) analyzuje příslušnou dokumentaci a věcné důkazy,
d) zjišťuje dodržení hmotnosti a centráže letadla,
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e) analyzuje míru vlivu meteorologických podmínek, a jak skutečné počasí odpovídalo
předpovědi,
f) zjišťuje soulad meteorologického zabezpečení letu s požadavky příslušných předpisů
meteorologického zabezpečení v civilním letectví,
g) sestavuje průběh letu,
h) zhodnocuje dodržování leteckých předpisů, standardů a směrnic vlastníka nebo
provozovatele letadla.
Skupina pro letové zapisovače
3.5.4

Skupina pro letové zapisovače analyzuje záznamy letových zapisovačů. Skupina se skládá
z vedoucího a dalších odborníků. Vedoucím je zpravidla inspektor Ústavu. Po zhodnocení
okolností letecké nehody se do skupiny zpravidla zařadí:
a) pilot s kvalifikací a oprávněním velícího pilota pro daný typ (kategorii) letadla,
b) specialista pro daný typ letového zapisovače,
c) specialista (poradce) jmenovaný státem projekce a státem výroby, popřípadě
provozovatelem letadla.

3.5.5

V případě, že letové zapisovače byly poškozeny, vedoucí skupiny co nejdříve navrhne
předsedovi komise vhodné technické zařízení pro získání a vyhodnocení informací (letových
údajů i hlasu v pilotní kabině). Přehled zařízení je uveden v příloze č. 8 této směrnice.

3.5.6

Skupina má za úkol:
a) chránit letové zapisovače do té doby než budou získány záznamy,
b) dekódovat záznamy letových zapisovačů a zakreslit dráhu letu letadla a jeho
prostorovou polohu,
c) zpracovat záznam hlasu v pilotní kabině a přepis komunikace vedené při spojení letadlo
– země,
d) synchronizovat navzájem se doplňující záznam parametrů letu a zvuků v kabině a zjistit
posloupnost událostí, postup členů posádky letadla, začátek havarijní situace a její
vývoj,
e) analyzovat provozuschopnost jednotlivých letadlových systémů z hlediska vlivu na
jednání posádky a způsobilosti letadla.

Skupina pro letové provozní služby
3.5.7

Skupina se skládá z vedoucího a dalších odborníků. Vedoucím je inspektor Ústavu. Pro počet
členů skupiny jsou rozhodné povaha letového provozu a okolnosti letecké nehody. Dalším
členem se zpravidla určí:
a) kvalifikovaný řídícího letového provozu (např. examinátor, provozní instruktor, řídící
s příslušnou kategorií kvalifikací a přiměřenými zkušenostmi na určitém stanovišti,
sektoru nebo pracovišti ATS),
b) specialista s kvalifikací vedoucího pracoviště a stanoviště ATS (např. s kvalifikací SC,
WS, OJTI),
c) specialista na příslušnou leteckou službu (podle kategorie letiště).
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3.5.8

Skupina pro letové provozní služby analyzuje míru podílu pozemní složky systému ATM,
letové provozní služby, letecké služby při předletové přípravě, monitorování letu a služby při
odbavovacím procesu na letišti. Má za úkol:
a) analyzovat záznamy korespondence vedené při spojení země – letadlo a hovorů
týkajících se poskytování ATS,
b) zkoumat dokumentaci systému ATM,
c) zhodnotit míru podílu pozemního leteckého personálu, provozních postupů a pokynů,
infrastruktury a technických systémů ATM, rozdělení vzdušného prostoru a regulační
činnosti,
d) zkoumat obrazové informace radarových a přehledových systémů, zobrazení a data
ATM systémů,
e) zhodnotit činnost služeb ATM (ATS, uspořádání toku letového provozu a uspořádání
vzdušného prostoru),
f) zhodnotit organizaci, řízení, správnost chodu letištních zařízení a zajištění bezpečnosti
letu při odbavovacím procesu na letišti.

Skupina pro lidskou výkonnost
3.5.9

Skupina se skládá z vedoucího a dalších odborníků. Vedoucím skupiny je zpravidla lékař
Ústavu leteckého zdravotnictví Praha. Do skupiny se určí lékaři a specialisté, kteří mají
odbornou kvalifikaci v oblasti letecké fyziologie, psychofysiologie a psychiatrie. Pro počet
členů skupiny jsou rozhodné povaha letového provozu, problémové oblasti a okolnosti letecké
nehody.

3.5.10 Skupina postupuje v souladu se standardy a doporučením Směrnice lékařského vyšetření ICAO Doc 8984 – „Manual of Civil Aviation Medicíně“. Úkolem skupiny je:
a) provedení lékařského vyšetření členů posádky letadla a ostatního příslušného leteckého
personálu lékaři, kteří mají zkušenosti z odborného zjišťování příčin LN, s cílem
stanovit úroveň fyzické a psychické zdatnosti členů posádky letadla a ostatního
personálu, kteří byli bezprostředními účastníky události,
b) analýza vlivu lidského faktoru na posloupnost jednotlivých událostí,
c) analýza zranění posádky letadla a cestujících vzhledem k situaci v letadle, evakuaci
a záchraně,
d) informace o posádce letadla z letecko-lékařského hlediska.
Skupina pro pátrání a záchranu
3.5.11 Skupina se skládá z vedoucího a dalších odborníků. Vedoucím skupiny je zpravidla inspektor
Ústavu nebo specialista letecké služby pátrání a záchrany. Do skupiny se určí specialisté pro
pátrání a záchranu nebo specialisté výrobce nebo provozovatele letadla. Skupina podle
okolností zejména:
a) zjišťuje celkovou situaci při záchraně posádky a cestujících,
b) úroveň připravenosti posádky letadla z hlediska záchrany,
c) činnost pozemní složky letecké služby pátrání a záchrany.
Činnost po návratu z místa letecké nehody
3.5.12 Letová podkomise po návratu z místa letecké nehody koordinuje návrhy pracovních skupin k
plánu odborného zjišťování příčin a pokračuje v analýze shromážděných informací, aby bylo
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možné zhodnotit problémové oblasti, určit další, stanovit posloupnost a význam jednotlivých
událostí z hlediska provozní bezpečnosti, související podmínky vzniku chybného jednání nebo
porušení předpisů a příčiny. Dále zejména:
a) připraví podklady pro předběžnou zprávu o LN pro ICAO (nejdéle do 30 dnů),
b) poskytuje informace a dává podněty pro určení dalších problémových oblastí, pro
technickou podkomisi a administrativní podkomisi,
c) navrhuje vhodná bezpečnostní doporučení.
3.5.13 K rozboru způsobilosti a dovednosti letové posádky podkomise analyzuje zejména:
a) kvalifikace a dovednost, výsledky teoretických a praktických přezkoušení včetně
trenažéru,
b) přestávky v létání u velitele letadla na letadle daného typu a důvody těchto přestávek,
c) zda členové letové posádky letadla měli v minulosti LN nebo incident,
d) zda příprava posádky letadla k letu odpovídala letovému úkolu, jak byla dodržena
pravidla přípravy a kontroly jejich připravenosti k letu,
e) stav spolupráce uvnitř letové posádky,
f) odchylky v pilotování a používání letecké techniky za letu,
g) úroveň navigační přípravy letové posádky, zejména v případech, kdy mohlo dojít ke
ztrátě orientace, k odchylce od stanovené tratě nebo k jiným narušením navigačního
zabezpečení letu,
h) charakter skutečné (možné) činnosti posádky po vzniku havarijní situace, zda byla
správná a jaký měla vliv na průběh událostí, zda bylo v silách posádky letadla havarijní
situaci řešit,
i) záznamy o vykonané době služby, době letové služby, době letu a jejích prodlouženích
a o době odpočinku a jejím zkrácení,
j) pracovní režim, stravování, odpočinek a letové zatížení letadla v den před i v den LN,
během posledního měsíce, a zda odpovídal stanoveným normám,
k) individuální psychické vlastnosti velitele letadla i členů posádky, jejich všeobecný
tělesný rozvoj a zdravotní stav, údaje o předepsaných zdravotních prohlídkách
v posledním roce a výsledky předletové prohlídky a kontroly,
l) projevy únavy nebo aktuálního zdravotního stavu členů posádky bezprostředně před LN
podle údajů lékařské expertízy,
m) vliv konstrukčních zvláštností letadla, podmínek letu, záchranných prostředků
na zdravotní stav posádky po LN.
3.5.14 K rozboru podílu pozemní složky systému ATM (např. organizaci a úroveň ATS, letecké
meteorologické služby, letecké služby pátrání, letecké informační služby) se analyzuje
zejména:
a) stupeň vybavení stanovišť ATS radiotechnickými, kontrolními a řídícími prostředky,
jejich stav a stupeň využití při řízení letu,
b) zabezpečení pozemními radiotechnickými a spojovacími prostředky, stupeň jejich
využití posádkou za letu,
c) zabezpečení letu náhradními letišti,
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d) technický stav letiště (pokud měl souvislost s LN),
e) úroveň připravenosti řídícího letového provozu, který bezprostředně řídil let, jak byla
dodržena pravidla přípravy a kontroly jeho výkonu služby,
f) objem radiové korespondence mezi posádkou a stanovištěm ATS a dodržováním
pravidel radiového spojení a frazeologie při radiové korespondenci a koordinaci mezi
pracovišti a stanovišti ATS,
g) odchýlení letadla od stanovené tratě při odletu nebo při přibližovacím (přistávacím)
manévru,
h) zda řídící letového provozu, který řídil let, dodržel pracovní režim a režim odpočinku,
i) celkovou meteorologickou situaci po trati letu (skutečné počasí v době vzniku havarijní
situace),
j) míru vlivu meteorologických podmínek na vznik LN,
k) jaké bylo zabezpečení letu údaji o skutečném počasí a předpovědi na hlavním
a náhradním letišti, zda meteorologické zabezpečení odpovídalo požadavkům
příslušných předpisů.
3.5.15 Letová podkomise musí od organizace, jejíž činnost mohla přímo nebo nepřímo ovlivnit provoz
letadla a k níž patří posádka letadla podle pokynů předsedy komise získat, zpracovat a předložit
údaje o posádce letadla. Podrobnosti o rozsahu potřebných informací pro jednotlivé druhy
odborné způsobilosti, způsob a podmínky předání informací jsou uvedeny v příloze č. 5 této
směrnice.
Oddíl 6
Technická podkomise
Zřízení podkomise
3.6.1

Technická podkomise se skládá z vedoucího a dalších členů, kterými jsou technický inspektor,
letecký provozní personál a experti provozovatele letadla, výrobce a opravárenských zařízení,
výzkumných pracovišť apod., kteří mají potřebné odborné znalosti a příslušnou kvalifikací.

3.6.2

Vedoucím technické podkomise je inspektor, který má potřebný rozsah odborných znalostí a
přiměřené zkušenosti v odborném zjišťování příčin.

Shromáždění informací technickou podkomisí
3.6.3

Technická podkomise jedná tak, aby podle „Check listu“ a okolností letecké nehody
shromáždila informace z oblastí vztahujících se ke konstrukci letadla, výrobní technologii,
způsobilosti a stavu letadla před i po letecké nehodě, charakteru jeho provozu, údržby a oprav a
které mohly mít význam pro bezpečnost a určení sledu událostí.

3.6.4

Vlastní shromáždění informací musí komise provést tak, aby zahrnovaly nejméně následující
skutečnosti:
a) veškeré dostupné ůdaje o poloze, vnějším vzhledu a rozptylu součástí konstrukce
letadla v terénu, charakteru a postupu poškození či zničení částí letadla,
b) stav letových zapisovačů,
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c) stav pohonných jednotek (motoru), stav systémů letadla, vzorky pohonných hmot,
maziv a dalších látek pro účely expertízy, existenci cizích předmětů v různých částech
letadla,
d) nezbytná vysvětlení zúčastněných osob a výpovědi svědků z provozu, údržby a oprav
letadla,
e) důkazy od vlastníka nebo provozovatele letadla, organizací leteckých služeb týkající se
provozu, údržby a oprav letadla.
3.6.5

Jestliže technická podkomise v průběhu analýzy zjistí další potenciální oblasti z hlediska vlivu
na bezpečnost, zařadí do plánu úkoly ke shromáždění příslušných informací.

Činnost na místě letecké nehody
3.6.6

Určený inspektor ze skupiny vyslané k plnění neodkladných úkolů na místě letecké nehody:
a) převezme do ochrany nalezené věcné důkazy z letadla,
b) účastní se předběžné prohlídky místa LN a okolí,
c) zjistí informace vztahující se ke stavu letadla, pohonných jednotek, systémů
a k rozložení trosek letadla,
d) identifikuje místo prvního střetu letadla se zemí a s překážkou a zjistí, jaké změny
nastaly na místě letecké nehody v souvislosti se záchrannými pracemi,
e) poskytuje odbornou pomoc při vyhledání a zjištění stavu letových zapisovačů
a upřesňuje technické prostředky nutné pro jejich vyjmutí,
f) vyhledá palubní dokumentaci.

3.6.7

Vedoucí technické podkomise organizuje činnost technické podkomise tak, aby kromě úkonů
uvedených v ustanovení. 3.6.3 zejména:
a) spolu s vedoucím letové podkomise koordinoval s orgány Policie ČR činnost při
podrobné prohlídce, identifikaci obětí a k rozhodnutí o manipulaci s troskami letadla,
b) v součinnosti s provozovatelem letadla, organizací pro údržbu a opravy zajistil získání
vysvětlení zúčastněných osob a svědeckých výpovědí svědků,
c) zhodnotil situaci a řídil postup shromáždění informací v průběhu podrobné prohlídky
letadla a práci pracovních skupin technické podkomise, které plní úkoly na dalších
místech.

Shromážděných dalších informací
3.6.8

Technická podkomise za účelem stanovení posloupnosti jednotlivých událostí významných pro
vznik a vývoj havarijní situace při letecké nehodě dožádá a zkoumá věcně příslušné podklady k
analýze:
a) úrovně odborné způsobilosti a dovednosti zúčastněného pozemního leteckého personálu
a systému údržby u provozovatele letadla,
b) provedené údržby nebo opravy letadla, údržby a opravy leteckých pozemních zařízení.
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Oddíl 7
Pracovní skupiny v rámci technické podkomise
Zřízení pracovních skupin
3.7.1

V rámci technické podkomise se zřizují pracovní skupiny, jejichž druhy a počet závisí na typu
letadla, zhodnocení okolností letového provozu a rozsahu následků letecké nehody. Zřizují se
pracovní skupiny pro:
a) konstrukci letadla a systémy,
b) pohonné jednotky,
c) technickou dokumentaci,
d) expertizy.

Skupina pro drak a systémy
3.7.2

Skupina se skládá z vedoucího a dalších členů. Vedoucím je inspektor oddělení technických
inspektorů. Pro počet členů skupiny jsou rozhodné povaha letového provozu typ letadla a
okolnosti letecké nehody. Dalším členem se zpravidla určí:
a) specialista s typovou kvalifikací podle typu letadla,
b) specialisté výrobce nebo opravárenského zařízení,
c) specialisté vlastníka nebo provozovatele letadla,
d) specialista expertizního pracoviště,
e) specialista s kvalifikací palubního inženýra.

3.7.3

Skupina pro konstrukci letadla a systémy zkoumá konstrukci a řízení letadla, podvozek,
pneumatiky a letadlové systémy (např. hydraulický, palivový, přetlakový, klimatizační, požární,
protinámrazový systém). Má za úkol zejména:
a) celkovou prohlídku místa LN a trosek letadla,
b) detailní zkoumání částí spadajících do systémů draku,
c) určení částí a dílů pro detailní fotodokumentaci (zpravidla polohy prvků řízení,
hydraulických válců, ovladačů, ventilů, kohoutů, nastavení řídících ploch letadla),
d) určení stupně poškození jednotlivých částí draku a jeho systémů a odvození jejich
funkcí v okamžiku LN,
e) zkoumání stavu draku a jeho systémů před LN a případné poruchy nebo selhání, které
mohly vést k LN,
f) určení částí a dílů pro další expertizy a stanovení zadání expertiz,
g) rozbor záznamu letového zapisovače z hlediska funkcí systémů draku letadla,
h) zpracování příslušné části závěrečné zprávy.
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3.7.4

Do skupiny se dále mohou zařadit podle okolností specialisté pro elektrické systémy,
navigační, komunikační a přístrojové vybavení, kteří podrobně zkoumají části spadající do
uvedených systémů a vybavení.

Skupina pro pohonnou jednotku
3.7.5

Vedoucím skupiny pro pohonné jednotky a jejich ovládání je specialista se zkušenostmi
v odborném zjišťování příčin. Dalším členem se zpravidla určí:
a) specialista s typovou kvalifikací podle typu pohonné jednotky,
b) specialisté výrobce pohonné jednotky nebo opravárenského zařízení,
c) specialisté vlastníka nebo provozovatele letadla,
d) specialista expertizního pracoviště.

3.7.6

Skupina pro pohonné jednotky a jejich ovládání zkoumá stav pohonné jednotky, systémy
ovládání. Má za úkol:
a) prohlídku místa LN a detailní zkoumání pohonné jednotky a systémů ovládání, včetně
APU, určení částí a dílů pro detailní fotodokumentaci,
b) určení stupně poškození pohonné jednotky, jednotlivých systémů,
c) analýzu provozuschopnosti pohonných jednotek před LN a jejich činnosti v okamžiku
LN,
d) určení částí a dílů pro další expertizy a stanoví zadání expertiz,
e) rozbor záznamu letového zapisovače z hlediska práce pohonné jednotky,
f) zpracování příslušné části závěrečné zprávy.

Skupina pro technickou dokumentaci
3.7.7

Vedoucím skupiny pro technickou dokumentaci je specialista se zkušenostmi v odborném
zjišťování příčin. Dalším členem se zpravidla určí:
a) specialista s typovou kvalifikací podle typu letadla,
b) specialisté, kteří zabezpečují pořizování fotodokumentace,
c) specialisté, kteří zajišťují pořizování plánků, nákresů a měření,
d) specialista výrobce nebo opravárenského zařízení.

3.7.8

Skupina pro technickou dokumentaci spolupracuje s ostatními skupinami na místě letecké
nehody a příslušnými policejními orgány. Při prohlídce místa události:
a) zabezpečuje dokumentaci stop od prvního dotyku letadla se zemí až do konečného
postavení letadla nebo jeho trosek, včetně míst, kde byly nalezeny části odpadlé během
letu,
b) pořídí náčrty, plánky a fotodokumentaci místa LN,
c) podle potřeby ostatních skupin technické podkomise pořizuje detailní fotodokumentaci
letadla nebo trosek,
d) zajistí veškerou dokumentaci k letadlu nalezenou na místě LN.

3.7.9

Skupina shromáždí veškerou dokumentaci letadla, dokumentaci o ošetřování a údržbě letadla a
zkoumá:
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a) vedení dokumentace letadla, dodržení provozních lhůt a předpisů pro údržbu,
b) závady v provozu letadla, způsob jejich odstranění a jejich možný vliv na vznik
havarijní situace,
c) údaje o posledním technickém ošetření před kritickým letem, jeho úplnost, a zda
technický personál, který se na přípravě letadla k letu podílel, měl požadovanou
kvalifikaci,
d) množství a kvalitu paliva, maziv a jiných provozních hmot plněných do letadla před
kritickým letem,
e) závady zjištěné během provozu daného typu letadla.
Skupina pro expertizy
3.7.10 Skupina pro expertizy se zřídí v případě, že komise očekává větší rozsah expertiz. V rámci
technické podkomise se do skupiny pro expertizy určí inspektoři a specialisté, kteří zkoumali
příslušné části letadla. Dalším členem se zpravidla určí specialisté výrobce letadla nebo
opravárenských zařízení. Úkolem skupiny je:
a) shromáždit součásti určené pro expertizy a zajistit je proti dalšímu poškození, zneužití
nebo zcizení,
b) navrhnout zadání expertiz,
c) předat, podle rozhodnutí předsedy komise, součásti k expertízám na určená zařízení a
zkušebny,
d) účastnit se na provedení expertiz a vykonání dozoru.
3.7.11 Vedoucí skupiny organizuje dozor v rámci provádění expertiz, informování o průběhu expertiz
a zpracování zpráv o jejich průběhu a výsledcích. Skupina zdokumentuje průběh těch expertíz,
při kterých bylo použito unikátních nebo dosud nepublikovaných postupů.
Činnost po návratu z místa letecké nehody
3.7.12 Technická podkomise po návratu z místa letecké nehody koordinuje návrhy pracovních skupin
k plánu odborného zjišťování příčin. Analyzuje shromážděné informace, aby bylo možné
zhodnotit problémové oblasti, určit další, stanovit posloupnost a význam jednotlivých událostí
z hlediska provozní bezpečnosti, jejich příčiny a související podmínky vzniku chybného jednání
nebo porušení předpisů, poruch nebo závad. Dále zejména:
a) připraví podklady pro předběžnou zprávu o LN pro ICAO (nejdéle do 30 dnů),
b) poskytuje informace a dává podněty pro určení dalších problémových oblastí, pro
letovou podkomisi a administrativní podkomisi.
3.7.13 Technická podkomise postupně:
a) provádí analýzu dostupných informací o letadle, pohonné jednotce, systémech letadla,
úrovni organizace a fungování systému údržby letadla,
b) zpracuje podklady do jednotlivých částí návrhu závěrečné zprávy,
c) poskytuje informace důležité pro letovou podkomisi a administrativní podkomisi,
d) doplňuje závěry z odborného zjišťování na základě dalších získaných poznatků,
e) navrhuje bezpečnostní doporučení.
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Oddíl 8
Administrativní podkomise
Zřízení administrativní podkomise
3.8.1

Administrativní podkomise se skládá z vedoucího a dalších členů, kterými jsou zaměstnanci
Ústavu nebo zaměstnanci dalších organizací, kteří mají potřebné odborné kvalifikace a
znalosti.

3.8.2

Vedoucím administrativní podkomise je zpravidla vedoucí oddělení administrativního, rozvoje
a analýz. Ve výjimečných případech může být vedoucím určen specialista, který má přiměřené
zkušenostmi v odborném zjišťování příčin.

3.8.3

V období po ukončení záchranných a likvidačních prací na místě letecké nehody koordinuje
činnost s orgánem Policie ČR a podle potřeby spolupracuje s týmem pro identifikaci obětí
letecké nehody nebo se přímo podílí na jeho činnosti. Na základě typu letadla, charakteru letu,
rozsahu následků a problémů souvisejících s následky letecké nehody se zpravidla ihned ve
spolupráci s orgány Policie ČR zřizuje:
a) skupina pro zajištění osobní dokumentace a pošty,
b) skupina pro provádění výslechů,
c) skupina pro součinnost při ohledání a zajištění identifikace obětí.

3.8.4

Hlavním úkolem administrativní podkomise je:
a) zajistit a shromáždit potřebné informace ke zpracování a odeslání oznámení o letecké
nehodě na území ČR,
b) zajistit v součinnosti se složkami IZS a týmem DVI po vyhledání a identifikaci obětí
vypracování závěrů, vztahující se k organizaci ohledání a identifikaci obětí,
c) soustředit podklady z identifikace obětí a zpracovat seznam zahynulých a zraněných,
d) koordinovat zabezpečení výkonu soudně lékařské pitvy a předání výsledků k využití
letovou skupinou.

Činnost na místě letecké nehody
3.8.5

Určený inspektor, po seznámení s konkrétní situací na místě události LN, zejména:
a) zabezpečí ohledání a zdokumentování míst s tělesnými pozůstatky obětí letecké nehody
a jejich identifikace,
b) organizuje zpracování potřebné dokumentace pro zajištění a shromáždění dokladů, které
se vztahují k osobám na palubě letadla nebo osobám dotčeným událostí,
c) prostřednictvím Policie ČR zajistí předvolání svědků LN k zahájení výslechů svědků
v co nejkratším čase po LN,
d) v součinnosti s inspektory letové podkomise a technické podkomise zajistí výslechy,
e) organizuje roztřídění dokumentů a věcí z místa LN.
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Zajištění dokumentace a pošty
3.8.6

V případě, kdy se zřizuje pracovní skupina pro zajištění dokumentace a pošty, se do plánu
zahrnou úkoly k zajištění:
a) systému ukládání a ochrany dokumentace na místě události před zničením nebo
zcizením,
b) dopravy a uložení v prostorech, které má Ústav vyčleněny pro uložení částí
havarovaných letadel,
c) ochrany utajovaných písemností, které byly nalezeny v letadle,
d) manipulace s osobními předměty posádky letadla a cestujících,
e) manipulace s listinami, záznamovými médii a jinými materiály v průběhu jejich využití
v rámci zkoumání v souladu s prací podkomisí,
f) evidence důkazů.

Zajištění výslechů
3.8.7

V případě, kdy se zřizuje pracovní skupina pro provádění výslechů, se do plánu zahrnou úkoly
k zajištění podání vysvětlení a výslechů:
a) osob na místě LN (které pozorovaly poslední fázi letu a které se dostavily jako první na
místo LN),
b) posádky letadla a cestujících,
c) leteckého personálu na příslušných stanovištích ATS,
d) osob, které letadlo připravovaly k letu,
e) dalších vhodných osob.

Součinnost s vlastníkem a leteckým dopravcem
3.8.8

Ústav v případě, že mimo území ČR dojde k letecké nehodě nebo vážnému incidentu letadla
zapsaného v leteckém rejstříku, registrovaného nebo provozovaného fyzickou osobou s trvalým
pobytem v ČR či právnickou osobou se sídlem v ČR nebo jestliže ČR má zvláštní zájem na
okolnostech události z důvodu, že při ní občané ČR utrpěli smrtelná nebo těžká zranění:
a) naváže součinnost s vlastníkem letadla nebo leteckým dopravcem k zařazení příslušných
specialistů do skupiny poradců zplnomocněného představitele,
b) zajistí předání informací potřebných k řešení situace pozůstalých po obětech letecké
nehody,
a) zašle žádost státu, který vede odborné zjišťování příčin k získání povolení jmenovat
specialisty s oprávněním k účasti na prohlídce místa nehody, přístupu ke zjištěným
skutečnostem, přítomnosti při identifikaci obětí a přítomnosti při výslechu přeživších
cestujících - občanů ČR.
Oddíl 9
Závěry komise

Závěry
3.9.1

Komise provede všechny úkony bez zbytečného odkladu. Při zpracování závěrů komise
postupuje v souladu s ustanoveními Hlavy 2 oddílu 5.
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HLAVA 4 – POSTUP ORGANIZACE ODBORNÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN
LETECKÁ NEHODA MALÉHO LETADLA
Oddíl 1
Základní ustanovení
Použití „Check list“ při letecké nehodě malého letadla
4.1.1

Pokud ředitel Ústavu rozhodne, že Ústav vykoná odborné zjišťování příčin postupem při
letecké nehodě malého letadla, jmenuje předsedu komise, který je povinen neprodleně zahájit
počáteční činnost komise podle „Check list“.

4.1.2

Předpokládá se, že předseda komise postup popsaný v „Check list“ a v následujících zásadách
uzpůsobí nebo pozmění přiměřeně rozsahu následků a možných problémových oblastí
vyplývajících z analýzy prvotních informací o letecké nehodě.

4.1.3

Ústav rozhodne o počtu členů komise tak, aby byl řádně zvládnut postup, který se týká
zajištění důkazů na místě letecké nehody.

4.1.4

Úkoly uvedené v „Check list“ pro letovou podkomisi v takovém případě zpravidla vykonává
inspektor oddělení letových inspektorů a další přizvaní specialisté.

4.1.5

Úkoly uvedené v „Check listu“ pro technickou podkomisi v takovém případě zpravidla
vykonává inspektor oddělení technických inspektorů a další přizvaní specialisté.

Komise při letecké nehodě malého letadla
4.1.6

Komise se skládá z předsedy a je nejméně dvoučlenná; rozšíření počtu členů je dáno konkrétní
potřebou, vždy s přihlédnutím k souvislostem:
a) věcným, z hlediska typu letadla, letového provozu,
b) časovým, z hlediska řádného zvládnutí zkoumání důkazů v přiměřené době,
a to vždy ve vztahu ke konkrétní závažnosti letecké nehody.

4.1.7

Do komise se zařadí inspektor oddělení letových a technických inspektorů, za splnění
předpokladu, že jejich kvalifikace a zkušenosti odpovídají rozsahu úkonů předpokládaných
vzhledem k okolnostem letecké nehody.

4.1.8

Jestliže zjištění příčin závisí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí do
komise se zařadí na určitou část nebo po dobu celého odborné zjišťování příčin jiní experti,
zejména:
a) specialista na letový zapisovač, pokud je jím letadlo vybaveno;
b) specialista výrobce letadla nebo letadlové části;
c) specialista s kvalifikací nebo odbornými znalostmi příslušné letecké služby.
Oddíl 2
Reakce na leteckou nehodu malého letadla
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Zahájení postupu
4.2.1

Předseda komise a určení inspektoři Ústavu musí neprodleně analyzovat informace o LN, které
mají význam:
a) vzhledem k rozhodnutí vyslání inspektorů na místo LN;
b) pro sestavení oznámení a vyžádání účasti zplnomocněných představitelů dotčených
států a organizací;
c) vzhledem k potřebě přizvat příslušné experty nebo vyžádat spolupráci příslušných
zařízení.

Vyslání inspektorů na místo letecké nehody
4.2.2

Při rozhodnutí o neprodleném vyslání inspektorů na místo letecké nehody Ústav postupuje
podle ustanovení 1.2.7. Pokud není nutné vykonat úkony, ke kterým jsou oprávnění pouze
inspektoři Ústavu, lze pověřit jinou osobu, aby shromáždila informace z místa letecké nehody a
zajistila důkazy.

4.2.3

Inspektoři v součinnosti s velitelem zásahu složek IZS provedou neodkladné úkony a zajistí
shromáždění informací pro prvotní zhodnocení šíře problémových oblastí, na které se zaměří
odborné zjišťování příčin.

4.2.4

Pokud vznikne potřeba zajistit přítomnost specialisty pro vyjmutí letových zapisovačů
a příslušného provozního personálu na místě letecké nehody, Ústav neprodleně vyrozumí
příslušné organizace.

Splnění oznamovací povinnosti
4.2.5

Jakmile Ústav zhodnotí informace, je úkolem komise s minimálním zdržením je předat
určenému inspektorovi k odeslání, co možno nejvhodnějšími a nejrychlejšími prostředky
oznámení o letecké nehodě na území ČR:
a)
b)
c)
d)
e)

Státu zápisu do rejstříku,
Státu provozovatele,
Státu projekce (konstrukce) letadla a pohonné jednotky,
Státu výroby,
Evropské komisi a EASA

Oznámení se dále zašle ICAO, jestliže se se tento postup použije i pro LN letadla s maximální
certifikovanou vzletovou hmotností vyšší než 2 250 kg nebo letoun poháněný turbínovým
motorem.
Účast zplnomocněných představitelů a zástupců organizací
4.2.6

Ústav má povinnost umožnit zplnomocněnému představiteli jmenovaném dotčeným státem
podílet se na všech fázích odborného zjišťování příčin ve spolupráci s předsedou komise.

4.2.7

Koordinaci úkolů a zajištění podmínek pro výkon práv zplnomocněného představitele,
případně poradce a pozorovatele přizvané organizace vykonává předseda komise. Musí
vycházet z oprávnění zplnomocněného představitele.

Shromáždění komise
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4.2.7

Předseda komise po získání informací důležitých pro stanovení cílů, struktury a postupu
odborného zjišťování příčin organizuje shromáždění komise. Seznámí komisi s dosud známými
faktickými informacemi a stanoví:
a) problémové oblasti, na které se musí zaměřit odborného zjišťování příčin,
b) úkoly ke shromáždění informací,
c) zásady komunikace se sdělovacími prostředky a veřejností.

4.2.8

Předseda komise sestaví Plán organizace odborného zjišťování příčin úměrný rozsahu
odborného zjišťování příčin a problémových oblastí. Plán obsahuje zejména:
a) úkoly a jejich prioritu,
b) termíny zahájení a ukončení úkolů,
c) vymezení odpovědnosti za úkoly,
d) vyčlenění techniky, speciálních zařízení a pracovišť,
e) vzájemnou součinnost a podporu při plnění úkolů,
f) předpokládané termíny pracovních jednání komise.

4.2.9

V průběhu odborného zjišťování příčin předseda komise organizuje pracovní porady
k projednání úkolů odborného zjišťování příčin a návrhů příslušných bezpečností doporučení.
Termín konání, účast a zaměření pracovních porad stanoví předseda komise v závislosti na
průběhu plnění rozhodujících úkolů odborného zjišťování příčin v intervalu, který nepřesáhne
dobu 60 dnů.

4.2.10 O odborném zjišťování příčin vede komise písemný zápis. Zápis má formu chronologického
záznamu o jednání komise, jakož i jiných úkonech přímo souvisejících s vedením odborného
zjišťování příčin. Zápis musí obsahovat zejména:
a) časový harmonogram práce komise,
b) zařazení členů komise,
c) termíny důležitých činností a úkolů,
d) termíny výslechu svědků,
e) důležitá rozhodnutí,
f) významné skutečnosti z jednání s médii.
Oddíl 3
Shromáždění informací
Určení „Check list“
4.3.1

Komise postupuje podle „Check list“ tak, aby přiměřeně okolnostem letecké nehody
shromáždila následující:
a) veškeré dostupné údaje o letu,
b) nezbytná vysvětlení zúčastněných osob a výpovědi svědků,
c) záznamy letových zapisovačů a korespondence, záznamy z radiolokačních prostředků a
všech objektivních prostředků použitých při přípravě a v průběhu letu,
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d) informace o letadlu od vlastníka nebo provozovatele a organizací leteckých služeb
týkající se posádky letadla, letadla, letového plánu, počtu a seznamu cestujících,
průvodní doklady vztahující se k přepravovanému nákladu, plnění LPH, hmotnosti a
vyvážení.
4.3.2

Jestliže komise v průběhu analýzy informací zjistí další problémové oblasti z hlediska vlivu na
bezpečnost, zařadí dodatečně do plánu úkoly ke shromáždění příslušných informací.

Činnost na místě letecké nehody
4.3.3

Předseda komise (nebo jím určený inspektor na místě LN) upřesní spolupráci s velitelem
zásahu a s orgány Policie ČR ke koordinaci a zajištění činnosti na místě LN při prohlídce,
identifikaci obětí a k rozhodnutí o manipulaci s troskami letadla, nákladem a osobními věcmi
posádky letadla a cestujících. Po seznámení se situací podle potřeby:
a) převezme do ochrany dokumentaci nebo věcné důkazy z letadla nalezenou v době
zásahu složek IZS,
b) provede předběžnou prohlídku místa LN, trosek a okolí,
c) při podrobné prohlídce zajistí potřebné důkazy a informace vztahující se ke stavu
letadla,
d) identifikuje místo prvního nárazu letadla se zemí (překážkou),
e) vyhledá a zjistí stav letových zapisovačů a rozhodne, jaké technické prostředky bude
nutné použít pro jejich vyjmutí,
f) vyhledá palubní dokumentaci.

4.3.4

Předseda komise zajistí v součinnosti s orgány Policie ČR získání vysvětlení zúčastněných
osob a svědeckých výpovědí svědků, kteří viděli nebo slyšeli poslední fázi letu a svědků, kteří
byli na místě LN první a v případě potřeby zajistí vyslechnutí svědků komisí.

4.3.5

Řídí postup shromáždění informací v průběhu podrobné prohlídky letadla, kterou členové
komise vykonávají zpravidla společně.
Oddíl 4
Činnost po návratu z místa letecké nehody

Analýza shromážděných informací
4.4.1

Analýza informací za účelem stanovení posloupnosti jednotlivých událostí významných pro
vznik a vývoj havarijní situace při letecké nehodě je prováděna s přihlédnutím k podmínkám
letecké nehody.

4.4.2

Podle toho co je vhodné vzhledem ke konkrétním problémovým oblastem použije přiměřeně
ustanovení 2.4.1.

Letový inspektor
4.4.3

Letový inspektor analyzuje zejména:
a) faktické údaje o kvalifikaci posádky letadla, letovém úkolu, úrovni organizace letového
provozu, zabezpečení a řízení letu,
b) odchylky v pilotování a v používání letadla posádkou letadla podle údajů palubních
a pozemních prostředků objektivní kontroly,
c) dráhu pohybu letadla před a při letecké nehodě,

Verze 3.0

59

Účinnost 01.06.2016

ČÁST 1

d) zda posádka letadla po vzniku havarijní situace postupovala správně,
e) jiné faktory, které mají vztah k posádce letadla a její činnosti,
f) záznam komunikace mezi posádkou letadla a službami řízení letového provozu, záznam
parametrů letu z letových zapisovačů, radarových záznamů polohy letadla a záznamů
navigačních zařízení,
g) míru vlivu meteorologických podmínek a jak skutečné počasí odpovídalo předpovědi.
4.4.4 Je-li to potřeba z hlediska určení příčin, zkoumá:
a) vliv pozemní složky systému ATM,
b) podmínky pro přežití havarijní situace a celkovou situaci při záchraně posádky
a cestujících,
c) činnost pozemní složky letecké služby pátrání a záchrany.
4.4.5

Při posuzování problémů souvisejících s lidskou výkonností a analýzou vlivu lidského faktoru
na posloupnost jednotlivých událostí spolupracuje s Ústavem leteckého zdravotnictví Praha a
specialisty, kteří mají odbornou kvalifikaci v oblasti letecké fyziologie, psychofysiologie a
psychiatrie.

Inspektor
4.4.6

Inspektor analyzuje zejména informace z oblastí vztahující se ke konstrukci letadla, výrobní
technologii, způsobilosti a stavu letadla před i po letecké nehodě, charakteru jeho provozu,
údržby a oprav a které mohly mít význam pro bezpečnost a určení sledu událostí. K tomu
zkoumá především:
a) veškeré dostupné informace o poloze, vnějším vzhledu a rozptylu součástí konstrukce
letadla v terénu, charakteru a postupu poškození či zničení částí letadla,
b) stav letových zapisovačů,
c) stav pohonné jednotky (motoru), stav systémů letadla, vzorky pohonných hmot, maziv a
dalších látek pro účely expertízy, existenci cizích předmětů v různých částech letadla,

4.4.7

d)

vysvětlení zúčastněných osob a výpovědi svědků z provozu, údržby a oprav letadla,

e)

informace a důkazy od vlastníka nebo provozovatele letadla nebo poskytovatelů
leteckých služeb, týkající se provozu, údržby a oprav letadla.

V případě, že komise předpokládá provedení expertiz, připraví podklady pro zadání expertizy.

Závěry
4.4.8

Komise provede všechny úkony bez zbytečného odkladu. Při zpracování závěrů komise
postupuje v souladu s ustanoveními Hlavy 2 oddílu 5.
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HLAVA 5 – POSTUP ORGANIZACE ODBORNÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN
INCIDENT
Oddíl 1
Společná ustanovení
Postup použití „Check list“ při incidentu
5.1.1

Pokud ředitel Ústavu rozhodne, že Ústav vykoná odborné zjišťování příčin postupem při
vážném incidentu, jmenuje předsedu komise, který je povinen zahájit počáteční činnost komise
podle „Check list“.

5.1.2

Postup popsaný v „Check list“ a v následujících zásadách může předseda komise uzpůsobit
nebo pozměnit úměrně rozsahu následků a možných problémových oblastí vyplývajících z
analýzy prvotních informací o vážném incidentu. Ústav rozhodne o počtu členů komise tak,
aby byly řádně zvládnuty úkoly zajištění důkazů na místě události a na dalších místech.

5.1.3

Úkoly uvedené v „Check list“ pro letovou podkomisi v takovém případě zpravidla vykonává
letový inspektor a další přizvaní specialisté.

5.1.4

Úkoly uvedené v „Check list“ pro technickou podkomisi v takovém případě zpravidla
vykonává technický inspektor a další přizvaní specialisté.

5.1.5

Jestliže v případě incidentu jiného než vážného ředitel Ústavu rozhodne, že Ústav vykoná
odborné zjišťování příčin, jmenuje předsedu komise, který postup uvedený v „Check list“
použije přiměřeně.
Oddíl 2
Komise

Složení komise
5.2.1

Komise ústavu se skládá z předsedy a je nejméně dvoučlenná; počet členů je dán konkrétní
potřebou, vždy s přihlédnutím k souvislostem:
a) věcným, z hlediska typu letadla a charakteru letového provozu,
b) časovým, z hlediska řádného zvládnutí úkolů v přiměřené době, zejména pokud důkazy
a jejich zkoumání vyžadují speciální odborné znalosti a zařízení
a to vždy ve vztahu ke konkrétním okolnostem incidentu.

5.2.2

Do komise se určí inspektoři, jejichž kvalifikace a zkušenosti odpovídají rozsahu úkonů
předpokládaných vzhledem k okolnostem vážného incidentu.

5.2.3

Jestliže zjištění příčin závisí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí do
komise se zařadí jiní experti, zejména:
d) specialista na letový zapisovač, pokud je jím letadlo vybaveno,
e) specialista výrobce letadla nebo letadlové části,
f) specialista s kvalifikací nebo odbornými znalostmi příslušné letecké služby.
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Oddíl 3
Reakce na vážný incident
Zahájení postupu
5.3.1

Předseda komise a určení inspektoři Ústavu musí neprodleně analyzovat informace, které mají
význam:
a) vzhledem k rozhodnutí o vyslání inspektorů na místo události nebo letiště přistání
letadla, případně k zajištění důkazů na dalších vhodných místech,
b) pro sestavení oznámení a vyžádání účasti zplnomocněných představitelů dotčených
států a organizací,
c) vzhledem k potřebě přizvat příslušné experty nebo vyžádat spolupráci příslušných
zařízení.

Vyslání inspektorů na místo události
5.3.2

Při rozhodnutí o neprodleném vyslání inspektorů na místo přistání letadla nebo události Ústav
postupuje podle ustanovení části 1.2.7.

5.3.3

Pokud není nutné vykonat úkony, ke kterým jsou oprávnění pouze inspektoři Ústavu, lze
příslušnou organizaci a osoby dožádat o provedení úkonů za účelem shromáždění informací a
podkladů na dalších místech podle pokynů předsedy komise.

5.3.4

Inspektoři provedou neodkladné úkony a zajistí shromáždění informací pro prvotní zhodnocení
šíře problémových oblastí, na které se zaměří odborné zjišťování příčin.

5.3.5

Jestliže vznikne potřeba zajistit přítomnost specialisty pro vyjmutí letových zapisovačů
a příslušného provozního personálu na místě vážného incidentu, Ústav neprodleně vyrozumí
příslušné organizace.

Splnění oznamovací povinnosti
5.3.6

Při vážném incidentu na území ČR, jakmile Ústav zhodnotí je úkolem určeného inspektora
s minimálním zdržením zpracovat a připravit k odeslání, co možno nejvhodnějšími a
nejrychlejšími prostředky oznámení:
a)
b)
c)
d)
e)

Státu zápisu do rejstříku,
Státu provozovatele,
Státu konstrukce letadla a pohonné jednotky,
Státu výroby; a
Evropské komisi, EASA a ICAO pokud se jedná o letadlo s maximální certifikovanou
vzletovou hmotností vyšší než 2 250 kg nebo letoun poháněný turbínovým motorem.

Účast zplnomocněných představitelů a zástupců organizací
5.3.7

Ústav má povinnost umožnit při odborném zjišťování příčin zplnomocněnému představiteli
jmenovaném dotčeným státem podílet se na všech fázích odborného zjišťování příčin.

5.3.8

Koordinaci úkolů a zajištění podmínek pro výkon práv zplnomocněného představitele,
případně poradce a pozorovatele přizvané organizace vykonává předseda komise. Musí
vycházet z oprávnění zplnomocněného představitele podle ustanovení části 3.3.
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Shromáždění komise
5.3.9

Předseda komise po získání informací důležitých pro stanovení cílů, struktury a postupu
odborného zjišťování příčin organizuje shromáždění komise. Seznámí komisi s dosud známými
faktickými informacemi a stanoví:
a) problémové oblasti, na které se musí zaměřit odborného zjišťování příčin,
b) úkoly ke shromáždění informací,
c) zásady komunikace komise.

5.3.10 Předseda komise sestaví Plán, který by měl úměrně rozsahu odborného zjišťování příčin
obsahovat:
a) úkoly a jejich prioritu,
b) termíny zahájení a ukončení úkolů,
c) vymezení odpovědnosti za úkoly,
d) vyčlenění techniky, speciálních zařízení a pracovišť,
e) vzájemnou součinnost a podporu při plnění úkolů,
f) předpokládané termíny pracovních jednání komise.
5.3.11 V průběhu odborného zjišťování příčin předseda komise organizuje pracovní porady
k projednání úkolů a návrhů příslušných bezpečností doporučení. Termín konání, účast
a zaměření pracovních porad stanoví předseda komise v závislosti na průběhu plnění
rozhodujících úkolů v intervalu, který nepřesáhne dobu 60 dnů.
5.3.12 O odborném zjišťování příčin vede komise písemný zápis. Zápis má formu chronologického
záznamu o jednání komise, jakož i jiných úkonech přímo souvisejících s vedením odborného
zjišťování příčin.
Oddíl 4
Shromáždění informací
Určení „Check list“
5.4.1

Komise použije „Check list“ tak, aby přiměřeně okolnostem vážného incidentu shromáždila
následující:
a) veškeré dostupné údaje o letu,
b) nezbytná vysvětlení zúčastněných osob a výpovědi svědků,
c) záznamy letových zapisovačů a korespondence, záznamy z radiolokačních prostředků a
všech objektivních prostředků použitých při přípravě a v průběhu letu,
d) informace o letadlu od vlastníka nebo provozovatele a organizací leteckých služeb
týkající se posádky letadla, letadla, letového plánu, seznam cestujících, průvodní
doklady vztahující se k přepravovanému nákladu, plnění LPH, hmotnosti a vyvážení.

5.4.2

Jestliže komise v průběhu analýzy informací zjistí další problémové oblasti z hlediska vlivu na
bezpečnost, zařadí dodatečně do plánu úkoly ke shromáždění příslušných informací.
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Činnost na místě vážného incidentu
5.4.3

Předseda komise (nebo jím určený inspektor) v případě zásahu ZPS letiště nebo IZS upřesní
koordinaci a zajištění činnosti na místě vážného incidentu s velitelem zásahu a rovněž s orgány
Policie ČR, pokud jsou na místě. Po seznámení se situací podle potřeby:
a) převezme do ochrany palubní dokumentaci nebo věcné důkazy z letadla,
b) provede předběžnou prohlídku letadla,
c) identifikuje stopy na zemi a na překážkách,
d) zajistí vyjmutí letových zapisovačů.

5.4.4

Předseda komise zajistí získání vysvětlení zúčastněných osob a svědeckých výpovědí svědků,
kteří viděli nebo slyšeli poslední fázi letu a svědků vážného incidentu. V případě potřeby
předvolat svědky spolupracuje s orgány Policie ČR.

5.4.5

Řídí postup shromáždění informací v průběhu podrobné prohlídky letadla, kterou členové
komise vykonávají zpravidla společně.
Oddíl 5
Další činnost

Analýza informací
5.5.1

Komise v průběhu analýzy uplatní jednotlivé kroky, uvedené v Hlavě 2. Účelem je stanovení
posloupnosti jednotlivých událostí významných pro vznik a vývoj situace při vážném incidentu
s přihlédnutím k podmínkám letu a podle toho co je vhodné vzhledem ke konkrétním
problémovým oblastem.

5.5.2

Inspektoři analyzují zejména:
a) faktické údaje o kvalifikaci posádky letadla, letovém úkolu, úrovni organizace letového
provozu, zabezpečení a řízení letu,
b) odchylky v pilotování a v používání letecké techniky posádkou letadla podle údajů
palubních a pozemních prostředků objektivní kontroly,
c) dráhu pohybu letadla před vážným incidentem,
d) zda posádka letadla po vzniku nebezpečné situace postupovala správně,
e) faktory, které mají vztah k posádce letadla a její činnosti,
f) záznam komunikace mezi posádkou letadla a službami řízení letového provozu, záznam
parametrů letu z letových zapisovačů, radarový záznam polohy letadla a záznam hovorů
v kabině posádky letadla,
g) míru vlivu meteorologických podmínek a jak skutečné počasí odpovídalo předpovědi.

5.5.3

Je-li to potřeba z hlediska určení příčin, zkoumají:
a) vliv pozemní složky systému ATM,
b) podmínky pro odvrácení rizika a celkovou situaci při záchraně posádky a cestujících,
c) činnost pozemní složky letecké služby pátrání a záchrany.

5.5.4

Při posuzování problémů souvisejících s lidskou výkonností a analýze vlivu lidského faktoru na
posloupnost jednotlivých událostí spolupracují s Ústavem leteckého zdravotnictví Praha a
specialisty, kteří mají odbornou kvalifikaci v oblasti letecké fyziologie, psychofysiologie a
psychiatrie.
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5.5.5

Inspektoři dále analyzují zejména informace z oblastí vztahujících se ke konstrukci letadla,
výrobní technologii, způsobilosti a stavu letadla před i po vážném incidentu, charakteru jeho
provozu, údržby a oprav a které mohly mít význam pro bezpečnost a určení sledu událostí:
a) veškeré dostupné informace o poloze, vnějším vzhledu a poškození letadlových částí,
b) stav letových zapisovačů,
c) stav pohonné jednotky (motoru), stav systémů letadla, vzorky pohonných hmot, maziv a
dalších látek pro účely expertízy, existenci cizích předmětů v různých částech letadla,
d) nezbytná vysvětlení zúčastněných osob a výpovědi svědků z provozu, údržby a oprav
letadla,
e) informace a důkazy od vlastníka nebo provozovatele letadla nebo poskytovatelů
leteckých služeb, týkající se provozu, údržby a oprav letadla.

5.5.6

V případě, že komise předpokládá provedení expertiz, připraví podklady pro zadání expertizy.

Závěry
5.5.7

Komise provede všechny úkony bez zbytečného odkladu. Při zpracování závěrů komise
postupuje v souladu s ustanoveními Hlavy 2 oddílu 5.
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Oddíl 6
Postup komise při incidentu jiném než vážném
5.6.1 Jestliže v případě incidentu jiného než vážného ředitel Ústavu, na základě získaných
informací a s ohledem na hodnocení závažnosti a vlivu události na provozní bezpečnost
rozhodne, o zjišťování příčin komisí Ústavu, jmenuje předsedu komise a členy komise.
S ohledem na povahu a okolnosti incidentu komise použije přiměřeně postup obsažený
v ustanovení části 5.1 až 5.5.
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HLAVA 6 – VNITROSTÁTNÍ DATABÁZE UDÁLOSTÍ A JEJÍ UŽÍVÁNÍ
Oddíl 1
Základní ustanovení
Vnitrostátní databáze událostí
6.1.1

Vnitrostátní databází událostí v civilním letectví se rozumí informační systém, který
Ústav používá ke shromažďování informací, vyhodnocování, ukládání dat a rozšiřování
v souladu s právními předpisy – software ECCAIRS (European Co-ordination Centre for
Accident and Incident Reporting System) připravený a podporovaný JRC (Joint Research
Centre).

6.1.2

Ústav v souladu se závazky České republiky vyplývajícími z předpisů Evropské unie a
mezinárodních standardů a doporučených postupů provádí zpracování informací ve
vnitrostátní databázi událostí v civilním letectví. V souladu s ust. 8.4 a 8.5 předpisu L 13
používá Ústav databázi událostí pro všechna civilní letadla a všechny druhy hlášení o
událostech shromážděných v České republice. Informační systém je používán ke sběru
informací sloužících výhradně pro bezpečnostní účely a pro splnění požadovaných
hlášení pro ICAO a orgány Evropské unie. Ústav prostřednictvím technických protokolů
aktualizuje evropskou centrální evidenci událostí v civilním letectví.

6.1.3

Vnitrostátní databázi událostí spravuje správce na základě Rámcové smlouvy o dílo,
uzavřené mezi ÚZPLN a Fakultou strojního inženýrství VUT v Brně. Správou databáze
se rozumí vedení, organizační, technické a znalostní zajištění produktu ECCAIRS.
Minimální rozsah informací podrobně stanoví příloha č. 18 k této směrnici.

6.1.4

Odpovědností správce vztahující se k bezpečnosti je využívat všechny dostupné
prostředky ochrany informací pokud jde o jejich zveřejňování vyjma případů uvedených
v čl. 14 a čl. 15, nařízení (EU) č. 996/2010.

6.1.5

Za vkládání základních dat událostí hlášených Ústavu odpovídají určení inspektoři
oddělení administrativy, rozvoje a analýz. Po technické stránce za funkčnost sítě, dálkový
přístup, zabezpečení a zálohování dat Ústav řeší v součinnosti s informatikem pracovníkem VZLÚ v souladu s nájemní smlouvou.

6.1.6

Ministerstvo dopravy - odbor civilního letectví a Úřad pro civilní letectví získávají data
z databáze událostí prostřednictvím dálkového přístupu.

Přidělování uživatelských oprávnění
6.1.7

Přístupová oprávnění jednotlivým
administrativního, rozvoje a analýz.

uživatelům

přiděluje

vedoucí

oddělení

6.1.8

Osobám, kterým přiděluje oprávnění pro přístup do databáze, sdělí údaje o přiděleném
uživatelském jménu a přístupovém heslu způsobem zaručujícím důvěrnost sdělovaných
údajů.

Přístup uživatelů do vnitrostátní databáze událostí
6.1.9

Přístup do vnitrostátní databáze událostí je povolen jen v rozsahu přidělených
uživatelských oprávnění. Uživatel se musí při každém připojení k databázi identifikovat
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přístupovým jménem uživatele a heslem. Je zakázáno sdělovat uživatelské jméno a heslo
neoprávněným osobám.

Povinnost inspektora – správce systému ECCAIRS
6.1.10 Inspektor je povinen při vkládání základních dat událostí hlášených Ústavu provést
likvidaci veškerých osobních údajů, které se vztahují k osobě podávající hlášení a
likvidaci technických údajů, které mohou poukazovat na totožnost osoby, podávající
hlášení, nebo třetích stran.
Odpovědnost uživatele za data
6.1.11 Předseda komise nebo určený inspektor z komise odpovídá při vkládání dat zjištěných
v průběhu shromáždění informací a na základě analýzy události za likvidaci veškerých
osobních údajů, které se vztahují k osobě podávající hlášení a likvidaci technických
údajů, které mohou poukazovat na totožnost osoby, podávající hlášení, nebo třetích stran.
6.1.12 Předseda komise nebo určený inspektor dále odpovídá za správnost, úplnost a přesnost
dat a za nakládání s nimi. Inspektoři se přitom řídí zásadami obsaženými v příručce pro
používání produktu ECCAIRS – Eccairs Reporting System User Manual. Základní
postup a minimální povinný rozsah informací ukládaných pro každou událost je uveden
v příloze č. 18 k této směrnici.
6.1.13 Předseda komise po ukončení odborného zjišťování příčin nebo, pokud jsou pouze
shromážděny a analyzovány informace, určený inspektor musí jednotlivou událost
po uložení dat uzamknout.
Využívání databáze
6.1.14 Pro účely spojené s využíváním vnitrostátní databáze událostí musí být zabezpečena
ochrana údajů uložených v paměti počítače pomocí ochrany přístupu k těmto údajům
heslem a identifikací každého uživatele. Ústav používá software ECCAIRS pro splnění
povinností souvisejících s oznámením události, zasláním předběžné zprávy a zprávy
ADREP, informování o události příslušných orgánů států EU. Ústav dále software
ECCAIRS používá pro analýzu údajů o bezpečnosti v civilním letectví.
6.1.15 Software ECCAIRS je možné s použitím programu Exportér a předdefinované šablony
využít pro export vybraných dat obsažených v databázi do formátu Závěrečné zprávy o
odborném zjišťování příčin v jazyce českém nebo anglickém.
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Příloha č. 1
Podrobnosti o výkonu státního dozoru a kontroly
odborného zjišťování příčin letecké nehody nebo incidentu
1.1

Inspektor Ústavu musí v rámci státního dozoru nebo kontroly zjišťovat, zda právnické osoby
pověřené podle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, vykonávají odborné zjišťování příčin v
souladu s Předpisem L 13 a v případě SLZ podle vlastního postupu vycházejícího z předpisu L 13,
aplikovaného na specifiku SLZ.

1.2

Dále musí zejména
a) uplatnit své odborné znalosti a zkušenosti a metodickou pomocí napomáhat k upevňování
objektivity zjišťování příčin,
b) dbát na objektivitu, nestrannost a důvěryhodnost odborného zjišťování příčin a řádné
zjištění jak bezprostředních, tak systémových příčin. Za tím účelem může inspektor
vyžadovat od pověřené osoby spisy, dokumenty, materiály a zprávy a provádět prověrky.

1.2

Ředitel Ústavu při rozhodnutí o pověření právnické osoby odborným zjišťováním příčin může
z důvodu včasného využití informací k prevenci LN určit rozsah dozoru nebo kontroly ze strany
Ústavu, zejména:
a) blíže vymezit způsob zajištění a analýzy důkazů,
b) poskytnutí součinnosti při zajištění odborné pomoci a provedení expertiz,
c) rozsah při manipulaci s letadlem nebo troskami letadla,
d) vyžádat data z letových zapisovačů a veškerých ostatních záznamů,
a) způsob informování o postupu při shromáždění a analýze informací,
b) způsob informování o všech skutečnostech, které jsou významné z hlediska postupu
odborného zjišťování příčin a prevence LN.

1.3

Inspektor Ústavu své pověření výkonem státního dozoru nebo kontroly nad odborným zjišťováním
příčiny LN nebo I oznámí neprodleně předsedovi komise určenému pověřenou právnickou osobou.

1.3.1

Ověřuje, zda pověřená právnická osoba dodržuje zásady důležité pro úspěšnost zjištění příčin, mezi
které patří zejména:
a) provedení prohlídky místa LN a prozkoumání letadla nebo jeho trosek s minimálním
zdržením,
b) získání svědeckých výpovědí od osob, které mohou podat vysvětlení k události,
c) shromáždění a ochrana důležitých důkazů,
d) zajištění jakosti a důvěryhodnosti shromážděných informací,
e) provedení potřebných rozborů, zkoušek a testů akreditovanými pracovišti.

1.3.2

Vyžaduje vysvětlení postupu odborného zjišťování příčiny a poskytnutí informací o zjištěných
skutečnostech.

1.3.3

Vyjadřuje se k předloženým nálezům, rozborům a analýzám v průběhu dozoru a po zpracování
závěrečné zprávy zajistí potřebné materiály z odborného zjišťování příčiny k využití v rámci
rozborové činnosti a prevence LN.
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1.3.4

Po obdržení závěrečné zprávy posoudí provedené rozbory a závěry, a zda jsou, s ohledem na
příčiny LN nebo I, navržena bezpečností doporučení.

1.4

O výsledcích dozoru inspektor informuje ředitele Ústavu a své písemné vyjádření ke skutečnostem
zjištěným při dozoru připojí k výtisku závěrečné zprávy příslušné organizace nebo provozovatele
letadla, kterou Ústav zakládá do archivu.
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Příloha č. 2
Program výcviku inspektorů Ústavu a specialistů pověřených právnických osob
Výcvik inspektorů by měl obsahovat správně organizovaný program teoretické výuky.
Přitom lze přiměřeně zkušenostem a odborné kvalifikaci inspektorů použít samostatné
studium podle předpisů, směrnic a příruček. Základní výcvik se provádí jako součást
přípravy podle pracovního zařazení pro nové zaměstnance Ústavu případně pro vybrané
osoby, jejichž prostřednictvím právnická osoba pověřená zjišťováním příčin leteckých
nehod a incidentů vykonává tuto činnost.

1.1

1.1.1 Jednotlivými výcvikovými metodami zdokonalovacího výcviku budou:
 společná řízená diskuse k prezentaci zkušeností, změn legislativy a vybavení,
 samostatná práce v menších týmech spojená s prezentací výsledků práce těchto týmů a
oponenturou od ostatních,
 řešení případových studií zaměřených na obdobné problémy, které musí inspektoři řešit na
místě letecké nehody a při práci s důkazy,
 modelové situace komunikace a hraní rolí, včetně analýzy videozáznamů z těchto situací.
1.1.2 Při výcviku by měla být věnována pozornost rozboru na příkladu typických událostí
předávaných jako zkušenosti z nejnáročnějších šetření velkých leteckých nehod
zahraničními orgány a v rámci výcviku v programu ENCASIA. Školení o způsobu
správného použití vybavení komise Ústavu, úkonů a postupů musí být především prakticky
zaměřeno a spojeno s nácvikem skutečného nasazení v terénu po předchozí teoretické
přípravě.
1.1.3

Cílem doplňkového výcviku je zajištění aktuálnosti znalostí a dovedností. Jsou k němu
rovněž určeny metodické materiály ECAC/ACC:

 „Guidance on the Underwater Location and Recovery of Aircraft Wreckage and Flight
Recorders“,
 „Guidance on the Preparation For Investigations in Extreme and Challenging Environment“
1.2 Náplň základního výcviku inspektorů Ústavu
a) legislativa, bezpečnost civilního letectví, ICAO,




příslušné předpisy Evropských společenství,
Příloha č. 13 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví (Annex 13 - 10. Edition July 2010),
L 13 Předpis o odborném zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů,



účel procesu odborné zjišťování příčin





základní smysl odborného zjišťování příčin,
odborné zjišťování příčin LN/ prevence LN,
základní elementy odborného zjišťování příčin,

b) zahájení procesu odborného zjišťování příčin
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c) shromáždění informací












požadavky na připravenost osob k odbornému zjišťování příčin,
výjezdní souprava a použití vybavení komise,
typová činnost složek IZS ČR „LETECKÁ NEHODA“, (viz www.hzscr.cz – IZS-Dokumentace
IZS – STČ04/IZS –Letecká nehoda)
rizika pro zdraví a bezpečnost na místě LN,
zásady shromáždění informací,
ochrana citlivých informací o provozní bezpečnosti,
uchovávání důkazů, zajištění bezpečného nakládání s důkazy a jejich ochrana,
svědci LN/I,
letové zapisovače,
záznamy palubních navigačních zařízení,
provozní záznamy ATS a provozní dokumentace,

d) analýza dostupných informací






lidský faktor a témata leteckého zdravotnictví,
zkoumání letecké techniky,
zkoumání systémových problémů v provozu letadel,
letecké služby,
koordinace postupu komise a orgánů vyšetřování Policie ČR na základě dohody,

e) závěrečná zpráva a zpracování informací do vnitrostátní databáze (ECCAIRS)






1.3

obsah a forma Závěrečné zprávy,
formulace závěrů, určení příčin a faktorů,
návrh a konzultace bezpečnostních doporučení,
konzultace návrhu závěrečné zprávy a vypořádání připomínek dotčených států a organizací,
struktura a obsah databáze ECCAIR, zpracování datového souboru k události.

Náplň doplňkového (rozšiřujícího) výcviku inspektorů Ústavu
a) aplikace zkušeností






zkušenosti s aplikací předpisů Evropských společenství v zahraničí,
aktuální změny a dodatky v L 13 Předpis o odborném zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů,
cíle a varianty šetření velké letecké nehody a jejich význam pro organizaci práce komise,
zkušenosti z výcviku inspektorů v rámci programu ENCASIA,
šetření leteckých nehod v extrémním prostředí.

b) komunikace






Verze 3.0

zásady týmové práce v běžných a extrémních podmínkách,
komunikace v obtížných situacích a při poskytování pomoci obětem leteckých nehod a jejich
příbuzným,
zásady komunikace s médii,
poskytování a formulace zpráv o letecké nehodě,
interaktivní výcvik.

76

Účinnost od 01.06.2016

ČÁST 2
Příloha č. 3
Výjezdová souprava
Výjezdová souprava je tvořena technickým vybavením, zařízením a pomůckami k plnění úkolů
komise Ústavu při práci na místě LN. Inspektoři si mohou na místo LN rovněž přinést nástroje a
pomůcky, jejichž použití předpokládají podle informací o situaci na místě LN a okolnostech LN.
Předseda komise na základě předběžné prohlídky rozhodne, zda pro zvládnutí úkolů podrobné
prohlídky postačuje použití jedné výjezdové soupravy. Podle informací o charakteru místa
letecké nehody a doplní inspektoři vhodné prostředky a pomůcky před výjezdem na místo LN.
Ochranné osobní pracovní pomůcky jsou součástí osobní výbavy každého inspektora.

















Základní pomůcky
 identifikační karty komise ÚZPLN
 dokumentace k činnosti komise ÚZPLN
 „check-list“ komise
 sada pro zákres místa LN
Materiál k označování
 sady pozičních čísel
 reflexní visačky/praporky/páska
 sada permanentních popisovačů
 sada zapichovacích jehel se svorkami
 reflexní spreje různé barvy
Vybavení pro osvětlení místa LN
 souprava halogenových světlometů
 přenosná elektrocentrála
 propojovací kabely
 teleskopický stojan (3x)
Vybavení pro komunikaci
 radiostanice Motorola GP 344 s kanálovou
volbou
 radiostanice Motorola T 5422, kanál IZS
 ICOM – letecké pásmo
 mobilní telefon
Nářadí











sada zámečnického nářadí
sada šroubováků
sada klíčů (metrická a palcová řada)
souprava pinzet
víceúčelový nůž
pilka na ocel/dřevo/plast
manipulační magnet
inspekční zrcadlo
akumulátorová svítilna
elektrická zkoušečka 12/24V

Pomůcky k dokumentaci
 fotoaparát – zrcadlovka
 fotoaparát – kompaktní s GPS modulem
 videokamera
 GPS přijímač
 laserový dálkoměr
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diktafon
stativ
souprava do nepřístupných míst
mini meteorologická stanice
zodolněný Notebook s internetem
nabíječka baterií
pásmo
svinovací metr
měřicí kolečko
lupa
posuvné měřítko
ocelové měřítko
ocelový úhloměr
kapalinová a laserová vodováha
teploměr do 150°C
elektronické nájezdové váhy 3x1000 kg

Obalový materiál k ukládání a přepravu
 pevný obal na přepravu FDR/CVR – kufr
 sada antistatických obalů
 sada igelitových pytlů a sáčků
 souprava lahví na vzorky kapalin
 sada přepravních obalů
 igelitové zakrývací plachty
 drobný balicí materiál
 pečetící kleště a pečetě
 přívěsný vozík 6m
 přívěsný vozík 2m
 sada plastových obalů se svorkou
Různé
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jednorázové pracovní oděvy
gumové rukavice a pracovní rukavice
láhve na odběr vzorků provozních kapalin
ochranné roušky
papírové utěrky
desinfekční roztok ve spreji
kanystr se zásobou benzínu do centrály
plastové podložky na psaní
psací a kreslicí potřeby
plastelína
kanystr s vodou
náhradní baterie a akumulátory
bezpilotní prostředek s kamerou
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Příloha č. 4
Rizika pro zdraví a bezpečnost na místě letecké nehody
1.

Situace na místě letecké nehody

1.1

Ke zvládnutí úkolů složek integrovaného záchranného systému (IZS) při letecké nehodě je
schválena Typová činnost, která obsahuje postup složek IZS při záchranných a likvidačních
pracích v případě letecké nehody nebo vážného incidentu v leteckém provozu. Typová
činnost složek IZS je zpracována v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o IZS a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §18 vyhlášky č. 328/2001 Sb.,
o některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.

1.2

Typová činnost se vztahuje na letecké nehody civilních, vojenských, policejních a celních
letadel, včetně zahraničních, která využívají vzdušný prostor České republiky. Typová
činnost při letecké nehodě malého letadla a sportovního létajícího zařízení se použije
v přiměřeném rozsahu.

1.3

Velitelem zásahu je velitel jednotky PO, zpravidla příslušník Hasičského záchranného sboru
ČR, nebo příslušný funkcionář HZS ČR s právem přednostního velení poté, co se dostaví na
místo letecké nehody. Složky IZS provádějí na místě LN činnosti s cílem:
a) organizovat a provést souběžný průzkum na místě letecké nehody a také průzkum po
stopě trosek a na dalších místech, na kterých došlo ke vzniku sekundárních mimořádných
událostí, např. úniku nebezpečných látek, k požárům,
b) uhasit požáry a provést další opatření nutná k eliminaci vzniklých rizik po pádu letadla,
c) provést vyhledání a záchranu ohrožených osob z vraku letadla a z dalších míst, na
kterých se působením havarijního děje mohou ohrožené osoby vyskytovat,
d) provést evakuaci a záchranu osob z prostoru sekundárních mimořádných událostí nebo
z prostoru, kam se může mimořádná událost šířit,
e) zjistit počet osob a provést identifikaci osob na palubě letadla,
f) provést třídění zraněných, jejich ošetření a transport do zdravotnických zařízení,
g) provést zásah na místech sekundárně vzniklých mimořádných událostí; sekundárními
mimořádnými událostmi mohou být


požáry, zejména požáry iniciované motory letadla a požáry uniklého paliva,



zřícení konstrukcí působením pohybujících se částí letadla,



havárie nebezpečných látek,

h) poskytnout psychosociální pomoc postiženým osobám,
i) varovat obyvatelstvo před účinky sekundárně vzniklých mimořádných událostí
v souvislosti s leteckou nehodou.
1.4

Nebezpečnými látkami na místě LN mohou být:
a) výbušniny,
b) pohonné hmoty,
c) oleje,
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d) náplně hydraulických okruhů a ostatní provozní náplně,
e) radioaktivní materiály v přístrojích letadel,
f) další nebezpečné látky tvořící náklad letadla.
1.5

Na místě letecké nehody mohou být přítomny další zdroje nebezpečí:
a) mechanické rizikové faktory


pyrotechnické prostředky a výbušné látky,



hořlavé látky,



součásti obsahující vázanou energii např. součásti elektrických, hydraulických,
pneumatických tlakových systémů, odpružené soustavy, tlakové nádoby se
stlačeným kyslíkem nebo vzduchem, zdroje stejnosměrného napětí (baterie)
s vysokou proudovou kapacitou,



poškozené a uvolněné konstrukce,



stržené vodiče elektrických vedení, únik zemního plynu, propanu, topných olejů.

b) biologické rizikové faktory


nákazy HIV,



nákazy hepatitidou typu B a C,



jiné nákazy ze zdrojů patogenních zdrojů.

c) materiálové rizikové faktory

1.6



kovy a oxidy,



kompozitní látky,



chemické látky a sloučeniny,



radioaktivní látky.

Místo LN může svým charakterem být zdrojem bezprostředních rizik nebo expozic, které
mohou být nahromaděné nebo kombinované bez okamžitých příznaků:
a) možnost poranění,
b) traumatický stres z kontaktu s katastrofickými výjevy a zraněními,
c) okolnosti meteorologických podmínek, hygieny práce, klimatické podmínky, horský
nebo skalnatý terén, vodní plochy a bažiny.

2.

Zásady pro řízení rizik při práci komise na místě LN

2.1

Velitel zásahu identifikuje rizika, zejména pokud se předpokládá, že na palubě letadla mohly
být nebezpečné látky. Velitel zásahu musí vymezit sektor vyhledávání a záchrany a v něm
může některé prostory označit jako prostor s charakteristickým nebezpečím, v místě zásahu,
tzv. nebezpečnou zónu.

2.2

Velikost a počet nebezpečných zón stanovuje velitel zásahu podle konkrétní situace v místě
zásahu. Toto opatření je zvláště důležité, pokud nastal požár trosek, protože při něm se
obvykle tyto látky rozptylují do okolí. V okolí místa LN musí v takovém případě být co
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nejdříve rozmístěny varovné značky až do doby, dokud příslušní odborníci bezpečně
neodstraní vzniklá nebezpečí.
2.3

Předseda komise po příjezdu na místo LN musí:
a) zjistit od velitele zásahu jaká jsou zjištěná rizika na místě LN v dané době,
b) vyhodnotit další možná nebezpečí (rizika),
c) stanovit předpokládanou míru vystavení inspektorů ÚZPLN riziku,
d) vydat komisi bezpečnostní postupy s přihlédnutím k předpokládané činnosti a situaci na
místě LN.

2.4

Předseda komise vyžádá, pokud trvá nebezpečí požáru, asistenci jednotky PO a uloží:
a) aby byly připraveny snadno dostupné hasicí prostředky,
b) zákaz kouření na místě LN,
c) co nejdříve odpojit baterie letadla,
d) pokud jsou ještě zbytky paliva v nádržích letadla, jejich odčerpání.

2.5

Došlo-li k velkému úniku paliva, inspektoři ÚZPLN musí při veškerých činnostech, které by
mohly zvýšit nebezpečí vzplanutí, jako například pohyb částí vraku, vyžádat asistenci
jednotky PO a zmírnit riziko iniciace požáru, např. statickou elektřinou nebo provozem
elektrického vybavení.

2.6

Předseda komise před zahájením výkonu prací komise nařídí opatření k zmírnění rizik,
způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků a dále:
a) pokud by radioaktivní materiál byl v letadle, okamžitě podnikne kroky k jeho vyjmutí
kvalifikovaným personálem před tím, než by mohl způsobit poškození zdraví osob
pracujících v blízkosti trosek,
b) u letadel aplikujících chemikálie, kde je nebezpečí, že osoby budou vystaveny působení
škodlivých látek ve formě pesticidů, nebo insekticidů (až na několik výjimek jsou to
chemikálie jedovaté, dokonce i v malém množství) vyžádá odbornou pomoc,
c) případnou manipulaci s částmi trosek, zejména za použití jeřábů, profesionálním
personálem, který využívá příslušné vybavení. Inspektoři ÚZPLN, kteří manipulaci
sledují a dokumentují, se musí zdržovat na návětrné straně trosek, aby se vyhnuli
zasažení popelem, prachem nebo jinými materiály pocházejícími z trosek,
d) pokud je z nějakého důvodu ponechána část trosek na stromech, nikdo nesmí pracovat
pod troskami nebo v jejich blízkosti, protože by mohlo dojít k poruše částí, na kterých
jsou trosky zavěšeny, nebo by se část trosek mohla utrhnout.

2.7

Každý inspektor ÚZPLN při práci na místě LN, s ohledem na výskyt faktorů, které mohou
ovlivnit zdraví, musí osobně dbát na použití osobních ochranných pracovních prostředků
z osobní soupravy a podle situace a druhu vykonávané práce zejména:
a) k ochraně zraku trvale používat ochranné brýle,
b) při jakékoliv manipulaci s troskami nebo v troskách letadla používat:
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jednorázový pracovní oděv,

a to na kombinovanou ochranu před mechanickými a biologickými činiteli, na místech, kde
se nacházejí těla obětí a zraněné osoby, nebo se vyskytuje v kabině posádky a v ostatních
kabinách, ale i mimo trosky na místech, kde ležela těla obětí a zraněné osoby, krev
v tekutém, polotekutém stavu nebo zaschlá, jiné tělní tekutiny, části tkání, kostí a vnitřních
orgánů.
2.8

Je nutné na minimum snížit počet osob, nástrojů a vybavení, které budou vystaveny riziku a
zejména mohou přijít do styku s kontaminovaným materiálem. Pro výkon práce v takovém
případě musí být určen pouze omezený počet členů komise.

2.9

Vyšetřovatelé by se neměli dotýkat obličeje, očí a nosu, pokud mají nasazeny ochranné
vybavení a nacházejí se v biologicky rizikové oblasti. Na místě LN by neměli jíst a pít.

2.10

Při snímání a svlékání musí být zachována opatrnost. Vybavení by nemělo být nikdy znovu
použito, sejmuté vybavení se ukládá do označeného obalu pro nebezpečný odpad.
Biologicky rizikový odpad (oděv, kontaminované osobních ochranné pracovní prostředky)
musí být pečlivě ukládán. Pokožka, která byla vystavena rizikovým vlivům by měla být
okamžitě omyta mýdlem a vodou nebo 10% roztokem chloraminu ve vodě. Je třeba věnovat
zvláštní pozornost mytí rukou po odstranění latexových rukavic a před jídlem, pitím,
kouřením nebo manipulaci s brýlemi.

2.11

Kontaminované pomůcky a nářadí by měly být omyty, desinfikovány a vysušeny. Veškeré
vybavení, které nelze desinfikovat se uloží do tašek (obalů) na biologicky nebezpečné
předměty a likviduje v příslušných zařízeních, např. ÚVN Praha.

2.12

Práce na místě LN může vyvolat vážný stres, proto zejména při identifikaci těl musí být
připraveny a uplatněny vhodné postupy a pomoc odborníků těm, u kterých se projevily
příznaky stresu.

2.13

Stav okolního prostředí spolu s klimatickými podmínkami, horský nebo skalnatý terén,
vodní plochy a bažiny mohou vytvářet nebezpečí. V takovém prostředí předseda komise
nařídí:
a) aby osoby pracovaly ve skupinách,
b) vybavení prostředky první pomoci,
c) prostředky pro spojení,
d) režim práce k zabránění omrzlin a podchlazení nebo přehřátí, dehydratace a tepelnému
šoku zejména při déletrvajícím pobytu na místě LN,
e) použití prostředků k ochraně před hmyzem (komáři, klíšťata).

3.

Osobní souprava

3.1

Osobní souprava zahrnuje výstroj a osobní ochranné pracovní prostředky k účinné ochraně
proti fyzikálním, chemickým a biologickým rizikům vyskytujícím se při práci na místě LN
a je vydána každému inspektorovi. Inspektoři se mohou rozhodnout podle podmínek na
místě LN a vhodně kombinovat součásti osobní soupravy a vlastní doplňkové oděvní
součástky do té míry, aby byly splněny požadavky:
a) na vzájemnou slučitelnost ochranných prostředků tam, kde to vyžaduje přítomnost více
než jednoho rizika,
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b) přizpůsobení ergonomickým požadavkům, fyzickým předpokladům inspektorů a dobré
viditelnosti inspektorů,
c) na dlouhodobé pracovní nasazení v aktuálních klimatických podmínkách.
3.2

Základní výstroj inspektora ÚZPLN se skládá:
a) letní pracovní souprava


bunda



kalhoty



vesta



triko s krátkým rukávem

b) zimní pracovní souprava


bunda



kalhoty



vložka do bundy



vesta



termoprádlo (spodní a horní díl)

c) pracovní montérky


montérkové kalhoty



montérkové kalhoty zateplené



montérková bunda



montérková bunda zateplená

d) oděv do deště

3.3



oblek do deště (spodní a horní díl)



plášť do deště

Osobní ochranné prostředky obsahují:
a) prostředky k ochraně sluchu


sluchátka



jednorázové ucpávky uší

b) prostředky k ochraně očí


pracovní ochranné brýle



čiré ochranné brýle



sluneční ochranné brýle

c) prostředky k ochraně hlavy
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zimní kukla

d) ochranné oděvy


jednorázová pracovní kombinéza



jednorázové návleky na nohy



jednorázové latexové rukavice

e) prostředky k ochraně dýchacích orgánů


respirátor



ochranná rouška

f) prostředky k ochraně nohou a/nebo chodidel a prostředky zabraňující uklouznutí


pracovní obuv + ponožky



zimní goretexová obuv + ponožky



letní obuv + ponožky



neoprenové holínky



protiskluzové návleky



návleky ochranné

g) prostředky k ochraně rukou a paží


pracovní rukavice obyčejné



pracovní rukavice zimní



pracovní rukavice letní



kevlarové rukavice



zimní rukavice



gumové rukavice

h) ostatní osobní pomůcky

3.4



reflexní pásky



reflexní vesta s potiskem



reflexní triko



ručník froté



osuška froté

Podle informací o charakteru místa letecké nehody, meteorologických podmínkách
a okolnostech LN doplní inspektoři osobní soupravu a pomůcky před výjezdem na místo
LN.
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Příloha č. 5.1
Vzor vyžádání doplňkových informací k LN nebo I
(Od leteckého dopravce)

Seznam požadovaných doplňkových informací pro odborné zjišťování příčin události:
Požadavek se zasílá na adresu organizace podávající hlášení, pokud rozsah šetření příčin
prováděného Ústavem vyžaduje získat informace nad rámec povinně předávaných informací
podle Přílohy I nařízení (EU) č. 376/2014.
Poznámka: O zaslání požadavku faxem nebo e-mail v mimopracovní době Ústav neprodleně informuje pracovníka
dané organizace nebo osobu podávající příslušné hlášení události.

Stručný popis události:

Událost šetří: ÚZPLN
Poř. Podklad pro šetření

Stát události:
Požadavek

Splnění

číslo

Údaje o posádce letadla:
1.

CPT
Číslo licence:
Platnost od
do
Zdravotní způsobilost: do
Zdravotní omezení:
Třídní kvalifikace:
Typová kvalifikace:
Praxe:
Posledních 24 h: Posledních 90 dní: Celkem:
Celkový nálet:
Na typu:
Jako CPT:
Jako CPT na typu:
Odpočinek:
Doba ve službě:
Datum posledního přezkoušení (OPC):
Přehled letové kariery CPT:
Vyjádření a další informace:

Verze 3.0.

85

Účinnost od 01.06.2016

ČÁST 2
2.

F/O:
Číslo licence:
Platnost od
do
Zdravotní způsobilost: do
Zdravotní omezení:
Třídní kvalifikace:
Typová kvalifikace:
Praxe:
Posledních 24 h: Posledních 90 dní: Celkem:
Celkový nálet:
Na typu:
Odpočinek:
Doba ve službě:
Datum posledního přezkoušení (OPC):
Přehled letové kariery F/O:
Vyjádření k události v leteckém provozu:

3.

Posádka palubních průvodčí:
Vedoucí kabiny:
Věk:
Číslo licence:
Platnost od
do
Zdravotní způsobilost: do
Kvalifikace:
Celkový nálet:
Na typu:
Jako SCC
Odpočinek:
Doba ve službě:
Vyjádření k události v leteckém provozu:
Další informace:
Údaje o palubní průvodčí, o každé(m) uvést :
Věk:
Číslo licence:
Platnost od
do
Zdravotní způsobilost: do
Kvalifikace:
Celkový nálet:
Na typu:
Jako CC
Odpočinek:
Doba ve službě:
Vyjádření k události v leteckém provozu:
Další informace:
Další členové letové (zesílené, zdvojené) posádky:
(CPT
F/O
další )

4.
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Údaje o letadle
5.
Základní údaje o letové způsobilosti a údržbě letadla:
Typ:
Model:
Rok výroby:
Výrobní číslo:
Celkový nálet:
Počet přistání:
Poslední periodické práce:
6.

Další informace:
Hmotnost a vyvážení:
Použité palivo:
Závady zjištěné před nebo během letu:

7.

Údaje o motorech:
Motor č.1
Výrobce:
Typ:
Model:
Rok výroby:
Výrobní číslo:
Nalétané hodiny:
Poslední periodické práce:
Motor č.2
Výrobce:
Typ:
Model:
Rok výroby:
Výrobní číslo:
Nalétané hodiny:
Poslední periodické práce:
Další informace : :
Závady zjištěné před nebo během letu:

8.

Vrtule č.1
Výrobce:
Typ:
Rok výroby:
Výrobní číslo:
Odpracováno hodin:
Poslední periodické práce:
Vrtule č.2
Výrobce:
Typ:
Rok výroby:
Výrobní číslo:
Odpracováno hodin:
Poslední periodické práce:
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Letové zapisovače a záznamové zařízení:
Kopie záznamu CVR:
Přepis záznamu CVR:
Fáze letu:
Záznam zapisovače letových údajů QAR a/nebo DFDR:
Analogové parametry:
Diskrétní parametry:
Řízení provozu
10. Obálka letové přípravy:
FPL/OFP
Navigační dokumentace
Meteo dokumentace
Světelné podmínky
Loadsheet
LDM
9.

11.

12.

Hlášení z letu:
ACAS
BIRD STRIKE FORM
Hlášení zásahu letadla bleskem
Hlášení škody
Další informace:
Další informace:
MEL
Letová příručka letounu
Checklist
Operation Manual /Part
Seznam cestujících

ZHOTOVENÉ PODKLADY PŘEVEZME:
TEL.:
Předáno
Datum:
Hodina (místní čas):
Podklady předány kým:
Podklady převzaty od:
Datum:
Hodina (místní čas):
Inspektor ÚZPLN uvede příslušné údaje o LN nebo I, vyznačí příslušný požadavek na
zajištění, uschování a předání originálů nebo kopií dokumentačních materiálů, provozních
dokladů, záznamů a určí způsob a dobu jejich převzetí.
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Příloha č. 5.2
Vzor vyžádání informací k LN nebo I
(Od poskytovatele letové provozní služby)
Seznam požadovaných doplňkových informací pro odborné zjišťování příčin události:
Požadavek se zasílá na adresu organizace podávající hlášení, pokud rozsah šetření příčin
prováděného Ústavem vyžaduje získat informace nad rámec povinně předávaných informací
podle Přílohy I nařízení (EU) č. 376/2014.
Poznámka: O zaslání požadavku faxem nebo e-mail v mimopracovní době Ústav neprodleně informuje pracovníka
dané organizace nebo osobu podávající příslušné hlášení události.

Stručný popis události:

Událost šetří: ÚZPLN
Poř. Podklad pro šetření

Stát události:
Požadavek

Splnění

číslo

1

2
3

4

5

6
7
8
9
10
11
12

Záznam radaru:
Papírová mapa:
Elektronická forma:
UTC: od
do
Časování:
Speed vektor:
Sektor:
Měřítko:
Analýza situace:
UTC:
Záznam korespondence -celkový provoz na frekvenci:
UTC:
Stanoviště: DEL: GND:
TWR: APP:
ACC:
FIC:
Záznam komunikace mezi stanovišti ATS vztahující se
k události:
UTC:
Stanoviště: DEL: GND:
TWR: APP:
ACC:
FIC:
Záznam komunikace - telefonní linka:
Další specifikace:
UTC:
Přepis korespondence:
Letový plán:
Zprávy související s letovým plánem:
Letové proužky:
Vyjádření k události v leteckém provozu od:
Vytíženost sektoru:
Stanoviště: DEL: GND:
TWR: APP:
ACC:
FIC:
Informace MET používaná na stanovišti:
Aktuální stav počasí:
VOLMET:
ATIS:
METAR:
BRODCAST:
RVR:
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13
14
15
16
17
18
19
20

Provozní deník stanoviště:
Stanoviště: DEL: GND:
TWR: APP:
ACC:
FIC:
Protokol o převzetí a předání služby:
Stanoviště: DEL: GND:
TWR: APP:
ACC:
FIC:
Další AFTN informace:
Zpráva AUP:
Další Informace k události:
Předběžné opatření:
Závěrečná zpráva:
Informace o osobách: ACC/APP/TWR - EC/SC
Věk:
Kvalifikace:
Číslo licence:
Platnost od
do
Zdravotní způsobilost: do
Další informace:

21
ZHOTOVENÉ PODKLADY PŘEVEZME:
TEL.:
Předáno ŘLP ČR, s.p:
Datum:
Hodina (místní čas):
Podklady předány kým:
Podklady převzaty od:
Datum:
Hodina (místní čas):
ŘLP ČR, s.p:
Inspektor ÚZPLN uvede příslušné údaje o LN nebo I, vyznačí příslušný požadavek na zajištění,
uschování a předání originálů nebo kopií dokumentačních materiálů, provozních dokladů,
záznamů a určí způsob a dobu jejich převzetí.
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Příloha č. 6.1

Seznam vyžadované dokumentace
(Obchodní letecká doprava a letecké práce)
V případě LN nebo I komise Ústavu zajistí, převezme a uloží (včetně ochrany proti přístupu
nepovolaných osob) následující dokumenty.
6.1 Dokumenty vztahující se k letové posádce
a) základní dokumenty:
 průkaz způsobilosti člena letové posádky / Flight Crew Licence
 osvědčení zdravotní způsobilosti / Medical Certificate
 zápisník letů / Pilot Logbook
b) doplňkové dokumenty:
 průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby / Operator´s Certificate of
Aeronautical Mobile Service
6.2 Dokumenty vztahující se k letadlu
a) základní dokumenty:
 osvědčení o zápisu do leteckého rejstříku / Certificate of Registration
 osvědčení letové způsobilosti / Certificate of Airworthiness
 osvědčení kontroly letové způsobilosti / Airworthiness Review Certificate
 potvrzení o údržbě a uvolnění letadla do provozu / Maintenance Statement and
Certificate of Release to Service
 pojistný certifikát / Insurance Certificate
 licence k obchodní letecké dopravě / CAT Licence
 osvědčení leteckého dopravce/Air Operator Certificate
 povolení k provozování leteckých prací / Aerial Work Operator Permit
 provozní specifikace / Operation Specification
 letová příručka / Flight Manual
 palubní deník / Journey Log Book
b) doplňkové dokumenty:
 příručka pro údržbu / Maintenance Manual
 osvědčení hlukové způsobilosti / Noise Certificate
 oprávnění letadlové stanice / Aircraft Station Licence
 seznam letadlových celků s limitovanou dobou provozu / Maintenance Statement
 letadlová kniha / Aircraft Log Book
 motorová kniha / Engine Log Book
 vrtulová kniha / Propeller Log Book
 protokol o vážení a určení těžiště / Weight and Centre of Gravity Schedule
 další měřící protokoly letadlových systémů a zařízení
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6.3 Dokumenty vztahující se k provozovatelům
a) základní dokumenty:
 provozní příručka / Operation Manual
 provozní dokumenty / Operation documents
b) doplňkové dokumenty:
 koordinační dohody /coordination arrangements
 dokumentace k odborné a zdravotní způsobilosti personálu / documents of
crew (staff) professional and health qualification
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Příloha č. 6.2

Seznam vyžadované dokumentace
(Sportovní letecká zařízení)
V případě LN nebo I komise Ústavu zajistí, převezme a uloží (včetně ochrany proti přístupu
nepovolaných osob) následující dokumenty.
6.1 Dokumenty vztahující se k pilotovi SLZ
a) základní dokumenty:
 průkaz pilota / Flight Licence
 průkaz parašutisty/Parachutist Certificate
 osvědčení zdravotní způsobilosti / Medical Certificate
 záznamník seskoků /
b) doplňkové dokumenty:
 průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby / Operator´s Certificate of
Aeronautical Mobile Service
 výpis z osobního listu pilota SLZ
6.2 Dokumenty vztahující se k SLZ
a) základní dokumenty:
 technický průkaz SLZ/Technical Certificate
 padákový záznamník / Certificate of Airworthiness
 pojistný certifikát SLZ / Insurance Certificate
b) doplňkové dokumenty:
 příručka pro údržbu / Maintenance Manual
 letová příručka / Flight Manual
 padákový záznamník záložního padáku/Reserve Canopy Look Book
 osvědčení hlukové způsobilosti / Noise Certificate
 oprávnění letadlové stanice / Aircraft Station Licence
 protokol o vážení a určení těžiště / Weight and Centre of Gravity Schedule
 další dokumentace vztahující se k předmětnému SLZ

6.3 Dokumenty vztahující se k provozovatelům
a) základní dokumenty:
 kniha seskoků /
b) doplňkové dokumenty:
 dokumentace o průběhu výcviku žáka
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Příloha č. 7
Zásady výslechu svědků
1.1

Předseda komise nebo odpovědný inspektor je oprávněn předvolat a vyslechnout svědky
a požadovat po nich, aby dodali či předložili informace či důkazy důležité pro šetření.
Jako svědkové se vyslechnou zúčastněné osoby, zejména majitel, člen posádky,
provozovatel letadla, které mělo nehodu nebo se účastnilo vážného incidentu; osoba
podílející se na údržbě, projekci a výrobě letadla nebo na odborné přípravě jeho posádky;
osoba podílející se nařízení letového provozu, poskytování letových informačních služeb,
osoba, která poskytla služby pro toto letadlo a rovněž jiné osoby, které viděly letadlo
v okamžiku LN nebo I nebo bezprostředně před tím.

1.1.1 Výslech je nutné uskutečnit co nejdříve inspektorem Ústavu a pokud je to nutné jen za
minimální účasti dalších osob. Členové podkomisí si objasňují otázky, které je zajímají,
prostřednictvím inspektora přítomného u výslechu.
1.1.2 Na výslech je nutné se předem připravit, pečlivě promyslet plán rozmluvy a otázky, které
je nutné položit k potvrzení, vyjasnění a doplnění informací získaných z jiných zdrojů.
Zejména u výslechu svědků za účelem zhodnocení oblastí lidského faktoru musí výslech
jít za hranice „co a kdy se stalo“, je důležité získat informace, jak a proč se událost stala.
1.2

Při výslechu svědků je nutné se řídit těmito základními pravidly:
a) vyslýchat je nutné co nejdříve po LN a I, aby se předešlo ztrátě pomíjejících
informaci kvůli ztrátě paměti, výměně informací, interpretaci a ovlivnění,
b) rozhovor se svědky vést jednotlivě a vžít se do situace svědka,
c) přípravu zaměřit podle typu svědka, před výslechem prostudovat všechny již získané
informace o události a připravit soubor otázek, které postihnou celou oblast zájmů při
výslechu,
d) výslech nemá mít striktní formu, má být spíše rozmluvou, při které je třeba svědka
přesvědčit o důležitosti jeho výpovědi pro zjištění příčin události,
e) rozmluva by měla být rozdělena na dvě části, kdy zpočátku je nutné umožnit
svědkovi, aby se rozhovořil o tom, co viděl a podle možnosti ho nepřerušovat a ve
druhé části dávat dotazy k objasnění jakýchkoliv nejasných momentů,
f) při formulaci otázek je nutné se vyvarovat odborných termínů, které by neodborník
nemusel pochopit a otázek, které obsahují odpovědi a otázky vyžadující odpověď
„ano – ne“,
g) vždy je žádoucí rozmlouvat se svědkem na tom místě, odkud on událost pozoroval
a je účelné používat model letadla, na kterém se stala LN a I.
h) o výslechu pořídit, a to zpravidla při něm nebo bezprostředně po něm, úřední záznam
ve formě protokolu i s využitím elektronických záznamových prostředků,
i) výpovědi osob se do úředního záznamu zapíší doslovně, stejně tak i znění položených
otázek a odpovědi na ně; také se uvedou a případně zdokumentují všechny okolnosti,
které jsou z hlediska účelu a provádění výslechu důležité,
j) v českém jazyce se sepíše protokol o výpovědi osoby, i když vyslýchaná osoba
vypovídá v jiném jazyce; záleží-li na doslovném znění výpovědi, zapíše inspektor
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nebo tlumočník do protokolu příslušnou část výpovědi také v jazyku, jímž tato osoba
vypovídá.
k) Pokud policejní orgán provádí úkony trestního řízení k objasnění a prověření
skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, je oprávněn
vyžadovat vysvětlení od fyzických a právnických osob a státních orgánů. V takovém
případě může být postup výslechu svědků koordinován s postupem policejního
orgánu a předseda komise nebo odpovědný inspektor požádá policejní orgán o kopii
úředního záznamu o podání vysvětlení.
1.3

Od svědka, který pozoroval let, je nutné získat zejména tyto informace:
a) osobní údaje – jméno, příjmení, bydliště, odborné kvalifikace v letectví,
b) dobu pozorování (čas nebo též ve vztahu k jiným událostem),
c) kde se svědek nacházel (místo zakreslit do mapy a zdokumentovat výhledové
poměry),
d) podmínky v prostoru nehody, směr a rychlost větru, dohlednost, zvláštní
meteorologické jevy (bouřka, déšť, sněžení, metelice, nárazový vítr apod.),
e) výšku a směr letu, polohu letadla, úhel stoupání nebo klesání, obraty, charakter hluku
motoru,
f) jak let probíhal, charakter manévrů letadla, neobvyklé jevy např. padání nebo rotace
letadla, zaregistrování oddělení části letadla, nadměrné kouření, rány a nadměrný
hluk,
g) polohu podvozku, vztlakových klapek, otáčení vrtulí,
h) byly-li použity palubní světlomety, zábleskový maják, navigační světla, vnitřní
osvětlení letadla nebo jiné světelné zdroje z paluby letadla,
i) byl-li pozorován oheň nebo dým během letu, zda se od letadla oddělila nějaká část,
jiné neobvyklé jevy pozorované na letadle a v okolí letadla během pozorované fáze
letu.

1.4

Od svědka, který se dostavil na místo LN jako první, je nutné získat tyto informace:
a) osobní údaje – jméno, příjmení, bydliště, odborné kvalifikace v letectví,
b) dobu, kdy se dostavil na místo pozorování (čas nebo též ve vztahu k jiným
událostem),
c) jak se chovali členové posádky letadla a cestující při záchranných pracích a popis
záchranných prací vlastními slovy,
d) polohu trosek, těl zahynulých na místě LN, zda s troskami někdo manipuloval, zda
došlo ke změnám na letadle, např. manipulací s ovladači, spínači a systémy v pilotní
kabině,
e) oblasti požáru na troskách, libovolné domněnky a názory spojené s LN a I, které chce
svědek vyslovit a osoby na místě LN, které mohou podat vysvětlení.

1.5

Od člena posádky letadla je nutné získat zejména tyto informace:
a) osobní údaje, funkci v posádce letadla, pracovní zařazení, v případě výslechu cizího
státního příslušníka je nutno za tlumočníka přizvat odborníka z oblasti letectví
a umožní-li to zdravotní stav, je vždy vyžadováno písemné vyjádření,
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b) celkovou informaci o odborné způsobilosti, zdravotní, typové a třídní klasifikaci,
zkušenostech, výcviku, omezeních a okolnostech, které měly vliv na výkon funkce
v posádce letadla,
c) informace o předletovém režimu, průběhu služby a předletové přípravy,
d) stav letadla a závady na letadle a způsob jejich odstranění,
e) popis činnosti jednotlivých členů posádky od přejímky letadla až do zjištění
mimořádné situace, zvláštnosti, odchylky, mimořádné pokyny velitele letadla a ATS
a způsob jejich plnění,
f) průběh poslední fáze letu, jak byla situace řešena, jak reagovali jednotliví členové
posádky letadla, jaká byla opatření k odvrácení nebezpečné situace a letecké nehody
nebo zmírnění následků,
g) jaké byly údaje letových přístrojů, jaké byly hodnoty vztahující se k činnosti
pohonných jednotek a systémů letadla,
h) zda byl vznik mimořádné situace oznámen ATS, jaké obdržela posádka letadla
instrukce,
i) popis činnosti posádky letadla po letecké nehodě,
j) názor na možné příčiny s uvedením okolností a důvodů, zda bylo možné letecké
nehodě zabránit a za jakých předpokladů.
1.6

Od personálu ATS je nutné získat zejména tyto informace:
a) osobní údaje, pracovní zařazení na stanovišti ATS, celkovou informaci o odborné
způsobilosti, zdravotní, zkušenostech, výcviku, omezeních a okolnostech, které měly
vliv na výkon funkce,
b) hodnocení podmínek letového provozu, hustoty provozu, charakter zobrazovaných
a sledovaných informací, srozumitelnost korespondence a komunikace mezi
jednotlivými stanovišti a pracovníky,
c) prováděná opatření v souvislostí s leteckou nehodou a všechny další skutečnosti, které
mohly mít vliv na průběh události.

1.7

Obdobně je třeba postupovat i v případě provádění výslechu jiných zúčastněných osob
výslovně v čl. 1.4 až 1.6 neupravených. Při analýze svědeckých výpovědí je nutné
vycházet z toho, aby žádná poznámka nezůstala nepovšimnutá, i když by se zdála na
první pohled nevěrohodná. Údaje leteckého odborníka jsou přirozeně cennější než údaje
laika, avšak vždy je nutné si uvědomit, že mohou působit iluze a klamné pocity.

1.8

Po skončení výslechu svědků je nutné sestavit přehled se zhodnocením údajů
ze svědeckých výpovědí. K přehledu se přikládá schéma polohy svědků s uvedením
sektorů pozorování letadla, případně doporučení, které svědky je nutné opakovaně
vyslechnout. Závěr z výslechu svědků inspektor ÚZPLN předkládá pracovním skupinám
k využití.
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Příloha č. 8

Přehled zařízení a organizací k analýze letového zapisovače
V České republice je v případě potřeby možno využít následující zařízení ke stažení dat letových
zapisovačů, analýzu lze provést pouze po zadání známého datového kódu (data frame).

ORGANIZACE A ZAŘÍZENÍ K VYHODNOCOVÁNÍ LETOVÝCH ZAPISOVAČŮ

Typ letadla
Airbus
ATR
ostatní
Boeing

Kontakt /
Letecká organizace

Typ zapisovače

Typ FDR/CVR je dán
CSAT, cestou
modelem a typem letadla Flight safety department ČSA
dle konzultace
Typ FDR/CVR je dán
TVS, cestou
modelem a typem letadla Flight safety department TVS

L-410UVP

FDR39H-l
L-410UVP E20 CVR-M1
FDR39HLG
FDR59B-L
L-410 (starší) BUR 1-2G, SPEEL-59BL, F1000, FA2200
(MADRAS).

SPEEL s.r.o.
Beranových 130
199 01 Praha 9
CRD4 ltd (s.r.o)
Kněžpole 252
687 12
Czech Republic
Aircraft Industries a.s. Kunovice

CVR Fairchild A100A
GPS

Verze 3.0.
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Příloha č. 9
CONFIDENTAL
AAII Beranovych 130, 19901 PRAGUE, CZECH REP.
Tel.: + 420 266199231
Fax.: + 420 299199234
E mail: info@uzpln.cz

Air Accident Investigation Institute

ACCIDENT / SERIOUS INCIDENT NOTIFICATION
THE FOLLOWING INFORMATION IS PRELIMINARY,MAY BE UNVERIFIED AND SUBJECT TO CHANGE. IT IS NOT PUBLIC RELAISE
WITHOUT THE CONSENT OF THE AAII INVESTIGATOR-IN-CHARGE
DATE OF ISSUE:

TIME OF ISSUE:

CZ FILE REFERENCE:
STATE OF REGISTRY:
STATE OF OPERATOR:
STATE OF DESIGN:
STATE OF MANUFACTURE:
ADDRESSES

OTHER:
CAA:
EASA:

investigation@easa.europa.eu

EC:

MOVE-AIR-NOTIFICATION@ec.europa.eu

ICAO:

AIGInbox@icao.int

OTHER:
a)
b)
c)
d)

Identifying abbreviation:
Manufacturer, model,nationality, registration
marks and seriál number of aircraft:
Name of owner, operator and hirer of the
aircraft:
Qualification of the pilot-in-command, and
nationality of the crew and passengers:

e)

Date and time (UTC:)

f)In

Last point of departure:

g)

Point of intended landing:
Position of the aircraft with reference to some
easily defined geographical point:

h)

Number of crew and passengers aboard:
Number of POB killed:
Number of POB serious injured:

i)
j)
k)
l)

Others killed and seriously injured:
Description of the occurence and extent of
damages:
Type of investigation to be untertaken:
Physical characteristics of the site:
Originationg authority:
Investigator-in-charge:
Contact details:

m)

Presence and description of Dangerous goods:

In accordance with the provision of ICAO Annex 13 and regulation 996/2010, the AAII welcomes the participation on states
with the interest in the investigation and presentation from the aircraft manufacturer and the aircraft operator. If you wish
to participate or require futher information, please contact the Investigator -in-charge using the details above.

PAVEL STRUBL
Director of AAII
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Příloha č. 10

OSVĚDČENÍ
VERIFICATION
Ředitel Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
osvědčuje, že
zástupce Úřadu pro šetření leteckých nehod Švýcarska
Director of Air Accident Investigation Institute acknowledge that
representative of Ai rcraft Accident Innvestigation Bureao of
Switzerland
pan
Mr.

PIETRO BUCCI
byl jmenován, v souladu s předpisem ICAO, Příloha 13
was appointed in accordance with ICAO regulation, Annex 13

zplnomocněným představitelem, poradcem nebo pozorovatelem při odborném zjišťování
příčin vedeném Ústavem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.
accredited representative, adviser or observer in-process of investigation led by Air
Accident Investigation Institute.
Pověření se vydává na dobu platnosti do 20. února 2016
This verification is valid until February 20, 2016
V Praze dne 1. leden 2016

Pavel Štrůbl

Prague January 1, 2016

ředitel
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Příloha č. 11
Postup pro bezpečnostní doporučení a sledování pokroku
1.1 Definice bezpečnostního doporučení
V souladu s článkem 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 se rozumí
bezpečnostním doporučením návrh orgánu pro šetření, který vychází z informací vyplývajících
z šetření či jiných zdrojů, jako jsou studie provozní bezpečnosti, a který je vypracován s
úmyslem předcházet nehodám a incidentům.
Pro prevenci nehod a incidentů je důležité co nejdříve předat podstatné informace, zejména
zprávy a bezpečnostní doporučení vyplývající z šetření.
Bezpečnostní doporučení vycházející z šetření nehody či vážného incidentu nebo z jiných
zdrojů, jako jsou studie provozní bezpečnosti, by vždy měla být vzata v úvahu příslušným
orgánem a v případě potřeby dále rozpracována s cílem zajistit náležitou prevenci nehod a
incidentů v civilním letectví.
1.2 Základní vymezení
Formální náležitosti stanoví článek 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
996/2010:
1. Ve kterékoli fázi šetření zašle orgán pro šetření po odpovídající konzultaci se zúčastněnými
stranami dotčeným orgánům, včetně orgánů v jiných členských státech či třetích zemích,
datovaný průvodní dopis, v němž doporučí nezbytná opatření, která by podle jeho názoru měla
být neprodleně provedena pro zlepšení provozní bezpečnosti letectví.
2. Orgán pro šetření může vydat bezpečnostní doporučení rovněž na základě studií či analýz
řady šetření či na základě jiných činností prováděných v souladu s čl. 4 odst. 4. nařízení č.
996/2010.
3. Bezpečnostní doporučení v žádném případě nevytvářejí presumpci viny či odpovědnosti za
nehodu, vážný incident či incident.
4. Bezpečnostní doporučení uložená v databázi SRIS jsou přístupná veřejnosti prostřednictvím
veřejných internetových stránek. Komise (EU) svým rozhodnutím přijala regulaci přístupu
k odpovědím na bezpečnostní doporučení. Přístup k odpovědím na bezpečnostní doporučení se
omezí na subjekty, kterým jsou určena bezpečnostní doporučení. Jednotlivá přístupová práva
dále upravuje rozhodnutí komise (2012/780/EU).
1.3 Číslo bezpečnostního doporučení
1. Před zpracováním návrhu bezpečnostního doporučení si předseda komise (odpovědný
inspektor) vyžádá přidělení čísla (Local file number), které se v databázi SRIS automaticky
generuje v posloupnosti File number ve formátu – CZ.SIA-yyyy-xxxx (např. CZ.SIA-20140007) při uložení každého záznamu bezpečnostního doporučení.
2. Číslo (File number) je jedinečné a zůstává v databázi SRIS přiděleno i pokud by bezpečnostní
doporučení bylo zrušeno.
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1.4 Konzultace návrhu bezpečnostního doporučení
1. Rozhodne-li se předseda komise vydat bezpečnostní doporučení, zajistí odpovídající
konzultaci se zúčastněnými stranami (dotčenými orgány) zejména adresátem bezpečnostního
doporučení. Za tímto účelem:
 k návrhu uvede vysvětlení záměru bezpečnostního doporučení s ohledem na zjištění
vyplývající z šetření nebo jiných zdrojů;
 při přípravě návrhu dbá, aby byl koncipován přehledně a formulován jednoznačně,
jakož i srozumitelně;
 přesvědčí se, aby bezpečnostní doporučení bylo provázáno s působností jednoznačného
adresáta;
 návrh bezpečnostního doporučení předloží k projednání na odborné poradě;
 po projednání návrhu bezpečnostního doporučení na odborné poradě přistoupí podle
potřeby k přepracování původního návrhu a vydání ve schváleném znění;
 návrh bezpečnostního doporučení předá k zaznamenání do databáze SRIS s uvedení
statusu „DRAFT“.
2. Písemnosti související s konzultacemi v návaznosti na navrhovaná bezpečnostní doporučení
na základě závěrů šetření nehody či vážného incidentu předseda komise ukládá ve spisu
k předmětné události.
1.5 Vydání bezpečnostního doporučení
1. Bezpečnostní doporučení předseda komise zasílá adresátovi datovaným průvodním dopisem.
2. V průvodním textu uvede požadavek na potvrzení obdržení průvodního dopisu a požádá
v termínu do 90 dnů o vypracování odpovědi, ve které adresát uvědomí orgán pro šetření o
opatřeních, jež přijal nebo jejichž přijetí zvažuje, a případně o době potřebné k jejich provedení.
3. Je-li bezpečnostní doporučení součástí závěrečné zprávy, musí být uveden požadavek
v průvodním dopisu, kterým se závěrečná zpráva zasílá dotčeným subjektům.
4. Zkrátit lhůtu na vypracování odpovědi je přípustné pouze v případě, kdy věc nesnese
odkladu.
5. Vzor (EN) textu v průvodním dopisu při zaslání bezpečnostního doporučení zahraničním
subjektům, EASA, Komisi (EU) a ICAO:
„These safety recommendation(s) is (are) derived from the AAII’s investigation and are
consistent with the evidence we found and the analysis we performed. We would appreciate
receiving a response from you within 90 days detailing the actions you have taken or intend to
take to implement them.When replying, please refer to the safety recommendations by number“.
1.6 Řízení následující po vydání bezpečnostního doporučení
Formální náležitosti stanoví článek 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
996/2010.
1.7 Opatření vyžadovaná na straně Adresáta následující po bezpečnostních doporučeních
(Addressee response)
1. Subjekt, kterému jsou bezpečnostní doporučení určena (Adresát), potvrdí obdržení
průvodního dopisu a do 90 dnů (nebo stanovené lhůty) od jeho obdržení uvědomí ÚZPLN o
opatřeních, jež přijal nebo jejichž přijetí zvažuje, a případně o době potřebné k jejich provedení;
nepřijme-li žádná opatření, odůvodní to písemně.
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2. Po uplynutí doby na realizaci opatření, která subjekt (Adresát) přijal, uvědomí ÚZPLN o
splnění opatření, a případně o pokroku v jejich realizaci.
1.8 Opatření na straně ÚZPLN (Assessment determined by the originator)
1. Předseda komise odpovídá především za posouzení souladu opatření s cíli bezpečnostního
doporučení. Do 60 dnů od obdržení odpovědi písemně sdělí subjektu, kterému byla
bezpečnostní doporučení určena, zda ÚZPLN považuje jeho odpověď za přiměřenou.
2. V případě, že přijatá opatření nejsou v souladu s cíli bezpečnostního doporučení nebo pokud
nesouhlasí s rozhodnutím o tom, že nebudou přijata žádná opatření, předseda komise odůvodní
svůj postoj.
2. Možné hodnocení odpovědí a nápravných opatření:
Přiměřeně
status uzavřeno
(adequate - closed)
 Reakce na bezpečnostní doporučení je považována za vhodnou nebo byly předloženy
dostatečné důkazy o splnění cíle a doporučení je uzavřeno.
Částečně
status otevřeno
(partially adequate - open)
 Reakce v některých ohledech ukazuje záměr a některá akce se uskutečnila, ale nesnížila
výrazně nedostatky, a proto bylo vydáno nové zaměření a doporučení zůstává otevřeno.
status uzavřeno
(partially adequate - closed)
 Reakce v některých ohledech ukazuje záměr, nicméně je malá nebo žádná
pravděpodobnost, že se některá akce ze strany adresáta uskuteční a proto je doporučení
uzavřeno.
Nepřiměřeně
status otevřeno
(not adequate - open closed)
 Reakce neodpovídá záměru bezpečnostního doporučení a adresát je vyzván k přezkoumání
reakce, proto je dále sledována a doporučení zůstává otevřeno.
status uzavřeno
(not adequate - closed)
 Reakce neodpovídá záměru bezpečnostního doporučení. Protože je nepravděpodobné, že
adresát uskuteční nějakou akci, doporučení je uzavřeno.
Očekávaná odpověď status otevřeno
(response awaited - open)
 Adresát dosud nezaslal odpověď na bezpečnostní doporučení. Proto doporučení zůstává
otevřeno.
Nahrazeno
status uzavřeno
(superseded - closed)
status otevřeno
(superseded - open)
Odpověď není známa
(unknown)
1.9 Opatření na straně ÚZPLN - databáze bezpečnostních doporučení
Formální náležitosti stanoví článek 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
996/2010 v odst. 3: „Každý orgán pro šetření zavede postupy pro zaznamenávání reakcí na jím
vydaná bezpečnostní doporučení“.
1. Inspektor ÚZPLN, který odpovídá za vedení databáze SRIS, zajistí:


zaznamenání do SRIS všech bezpečnostních doporučení vydaných ÚZPLN, jakož i
odpovědi na ně; obdobně zaznamená do SRIS všechna bezpečnostní doporučení
obdržená od třetích zemí;
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průběžné sledování pokroku při provádění opatření přijatých v návaznosti na vydaná
bezpečnostní doporučení;



jednotlivý přístup inspektorů ÚZPLN ke konkrétním informacím, jako jsou
bezpečnostní doporučení zaznamenaná ve SRIS a validované údaje, které se jejich
činnosti týkají.

2. Předseda komise odpovídá za sledování pokroku při provádění opatření přijatých v
návaznosti na bezpečnostní doporučení vydaná na základě závěrů šetření nehody či vážného
incidentu. Korespondenci vedenou v této souvislosti zakládá do spisu k předmětné události.
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Příloha č. 12.1
Kontrolní seznam úkonů komise Ústavu „Check list“
Postup při velké letecké nehodě
Účelem „Check listu - Postup při velké letecké nehodě“ je vést inspektory Ústavu základními úkony, které musí být
splněny při odborném zjišťování letecké nehody. Je uspořádán pro leteckou nehodu, kdy odborné zjišťování příčin
je prováděno komisí ÚZPLN postupem při velké letecké nehodě.
Letecká nehoda:

Model:

Místo letecké nehody:

Provozovatel:

Poznávací značka:

Stát registrace:

Datum:

Čas:

Stát provozovatele:

Kontaktní informace:



Úkoly
Inspektor určený k výkonu pohotovosti H 24 v případě oznámení LN:
Přijme a zapíše oznámení o LN podané volnou formou
Prověří informaci na RCC Praha nebo ACC Praha nebo zpětně u oznamující osoby
Vyhodnotí informace o charakteru události a situaci
Neprodleně informuje ředitele ÚZPLN (ZŘ) o vzniku LN
Prověří aktuální hlášení o převozu nebezpečného nákladu
Ředitel ÚZPLN (ZŘ):
Rozhodne o zahájení odborného zjišťování příčin komisí ÚZPLN
Jmenuje předsedu komise ÚZPLN
Podle charakteru LN nařídí rozdělení inspektorů ÚZPLN do podkomisí
Nařídí provést svolání dalších specialistů
Nařídí úkoly k zajištění přepravy výjezdní skupiny komise na místo LN a na další místa
Oznámí rozhodnutí příslušnému leteckému dopravci nebo provozovateli
Inspektor určený k výkonu pohotovosti H 24 podle rozhodnutí ředitele ÚZPLN:
Vyrozumí předsedu komise, určené inspektory ÚZPLN, soudního lékaře VÚSL a specialisty
Vyžádá cestou stálých orgánů pro koordinaci složek IZS spojení na velitele zásahu na místě LN
Zjistí u velitel zásahu stav na místě LN a požádá, aby zajistil přijetí veškerých přiměřených opatření na
ochranu důkazů
Připraví výjezdovou soupravu pro výjezdní skupinu inspektorů
Zajišťuje svoz členů komise
Průběžně předává předsedovi komise informace o události a stavu na místě LN
Předá výjezdní skupině výjezdní soupravu
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Průběžně pokračuje v doplnění informací o posádce letadla, cestujících, letu a letadle



Úkoly
Předseda komise ÚZPLN při zahájení činnosti komise:
Převezme rozhodnutí o jmenování a základní informaci o LN
Převezme informaci o stavu na místě LN (stav průběhu záchrany osob, rizika, terén, přístup, počasí)
Kontaktuje velitele zásahu (štáb velitele zásahu na místě LN)
Podílí se na návrhu rozdělení inspektorů ÚZPLN a výběru specialistů do komise
Převezme výjezdovou soupravu pro komisi a doplní osobní výbavu
Připraví briefing inspektorů, kteří jsou k dispozici na pracovišti (ÚZPLN)
Provede seznámení inspektorů s informacemi z místa LN o charakteru letu, posádce letadla, letadle a ATS
Vyhodnotí informace, které je nutné doplnit a rozdělí inspektorům úkoly
Zhodnotí možná a zjištěná rizika na místě LN
Upřesní úkoly předběžného plánu organizace odborného zjišťování příčin
Stanoví úkoly podkomisí pro doplnění specialisty a shromáždění informací a důkazů
Rozhodne o způsobu dopravy na místo LN a na další místa
Vydá úkoly pro skupinu inspektorů před přesunem na místo LN
Prověří připravenost výbavy inspektorů k práci na místě LN
Rozhodne o doplnění výjezdové soupravy o další techniku k práci na místě LN
Stanoví způsob spojení komise s inspektory na přesunu a po dosažení místa LN
Připraví osnovu programu pracovní porady komise
Připraví základní teze pro případné informování médií (po příjezdu na místo LN)
Předseda komise na místě LN:
Převezme informace od velitele zásahu o stavu záchranných prací a situaci na místě LN
Doplní informace o rizicích na místě LN a vyhodnotí vliv rizika na práci komise
Pokud vznikne požadavek, informuje stručně media o základních faktech a nejbližších úkolech komise
Převezme informaci od vedoucího skupiny inspektorů ÚZPLN na místě LN
Ověří u PČR, způsob uzavření a střežení místa LN a kontrolovaného vstupu osob
Posoudí situaci a stanoví základní postup komise (podkomisí a skupin) na místě LN
Projedná součinnost se složkami IZS a koordinaci s PČR při uchování důkazů a ohledání obětí LN
Provede předběžnou prohlídku místa LN, letadla nebo trosek letadla a vyhledání letových zapisovačů
Podnikne nezbytné kroky k zaznamenání důkazů, které by mohly být zničeny nebo poškozeny
Nařídí zpracovat situační náčrtky a provést fotografickou dokumentaci místa LN, zaznamená první dojmy
Nařídí zakreslit a zaznamenat význačné rysy terénu na místě LN a v okolí a stopy pohybu osob a trosek
Zhodnotí celkový stav a úplnost trosek letadla a jejich vzájemnou polohu
Určí a zaznamená stav vybavení, sestav a částí letadla
Určí a zaznamená, zda došlo k požáru letadla
Vyžádá informaci, jaké změny nastaly v průběhu záchranných prací
Zjistí jaké technické prostředky a zabezpečení bude komise ÚZPLN potřebovat pro další činnost
Projedná s velitelem zásahu využití prostředků složek IZS po dobu práce komise ÚZPLN na místě LN
V případě, že složky IZS ukončily záchranné práce na místě LN, převezme od VZ kontrolu nad místem LN
Stanoví pracovní prostor na místě LN a prostor pro administrativní a ostatní činnost komise ÚZPLN
Stanoví zásady organizace práce komise a termín pracovní porady komise
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Úkoly
Pracovní porada komise ÚZPLN na místě LN:
Kontrola přítomnosti členů komise ÚZPLN a přizvaných specialistů a zástupců složek IZS na místě LN
Vyloučení zástupců médií a případných právních zástupců dotčených osob
Představení komise a specialistů (vyplnění presenční listiny)
Určení priority činnosti podkomisí a zajištění podpory pro odborné zjišťování příčin na místě LN
Upřesní, kdy se na místo LN dostaví další přizvaní specialisté do komise ÚZPLN
Stanoví denní režim práce komise ÚZPLN, dobu konání pracovních porad komise ÚZPLN a účast
Stanoví způsob spojení mezi členy komise ÚZPLN na místě LN a ÚZPLN, vydá telefonní seznam komise
Stanoví způsob a úkoly k zajištění logistické a administrativní podpory komise ÚZPLN
Stanoví priority, postup a okruh otázek k výslechu svědků LN
Projedná požadavky na zajištění střežení místa LN (případně dalších míst práce komise ÚZPLN)
Projednání převzetí místa LN od velitele zásahu
Projedná zajištění prostoru pro práci komise (vhodné místnosti)

Předseda komise – denní program na místě LN:
Pracovní porada s vedoucími podkomisí před zahájením prací na místě LN
Projednání účasti skupiny zplnomocněných představitelů
Kontrola prováděných činností na místě LN, bezpečnosti, zapojení specialistů a řešení vzniklých problémů
Příprava zprávy o postupu odborného zjišťování příčin na místě LN
Připraví pracovní poradu na závěr každého pracovního dne
Koordinuje postup letové podkomise, technické podkomise a administrativní podkomise
Koordinuje úkoly komise s orgány Policie ČR

Předseda komise před ukončením prací komise na místě LN:
Rozhodne o způsobu nakládání s troskami letadla
Ověří úplnost provedení úkolů podkomisí při podrobné prohlídce
Ověří zaznamenání informací o svědcích z místa LN, kteří nebyli vyslechnuti
Schválí ukončení uzavření místa LN
Projedná ukončení činnosti s orgány místní samosprávy pro případ dodatečných informací o LN
Případné předání trosek vlastníkovi uskuteční na základě protokolu o předání
Rozhodne o termínu pracovního jednání komise po návratu z místa LN

Předseda komise – pracovní porada k činnosti po návratu z místa LN:
Rozhodne o úkolech podkomisí při návrhu plánu odborného zjišťování příčin
Rozhodne o předběžných termínech pro zpracování faktuálních informací podkomisemi
Rozhodne o termínech pracovních jednání s vedoucími podkomisí
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Příloha č. 12.2
Kontrolní seznam úkonů komise Ústavu v oblasti zahraniční spolupráce
I.

OZNAMOVACÍ POVINNOST PŘI LN A VI

NOTIFICATION – ACCIDENTS AND SERIOUS INCIDENTS
Letecká nehoda / VI:
Model:
Poznávací značka:

Datum:

Kategorie LN nebo VI:

Poznámka

A (MTOW nad 5700 kg)
B (5700 kg ≥ MTOW > 2250 kg)
C (MTOW ≤ 2250 kg)

Vnitrostátní LN nebo I

A

B

C

Zahraniční LN nebo VI
Jiná událost



Úkoly předsedy komise:
1.

Podle informací o LN nebo VI letadel všech kategorií určit státy, jejichž účast na odborném zjišťování
příčiny vyplývá z Annex 13, 4.1.

2.

Rozhodnout, o které informace, doklady a záznamy z letu bude nezbytné požádat příslušné státy

S t á t y d o t č e n é L N ne b o V I :

Stát / Seznam adres odpovědných úřadů je uveden v části 1

Acrep. / Observ.

„Organizace a plánování“ (Doc 9756) manuálu ICAO

Datum
odeslání

S t á t z á pi s u d o r e j s t ř í ku
State of Registry

S t á t pr o v oz o v at e l e
State of the Operator:

S t á t pr oj e kc e
State of Design

S t á t vý r o by
State of Manufacture

S t á t , jehož občané

při LN zahynuli.
State having interest
because of fatalities

S t á t , který poskytl důležité
informace, zařízení
nebo odborníky
State providing information,
significant facilities or experts

ICAO (pro kategorie A a B)

3.

Zpracovat text oznámení LN nebo VI dotčeným státům včetně požadavku na poskytnutí relevantních
informací a ochranu důkazů a předložit k podpisu Ř Ústavu. Text oznámení je uveden v příloze 9

4.

Odeslat s minimálním zdržením, co možno nejvhodnějšími a nejrychlejšími prostředky (Fax a e-mail)
oznámení o vzniku LN nebo VI.

5.

Potvrzení o správném odeslání (příjmu zprávy) založit spolu s kopií oznámení do dokumentace
k události.

6.

Neprodleně navázat kontakt s příslušným úřadem dotčeného státu a zjistit úroveň jeho účasti na
odborném zjišťování příčiny vedeném Ústavem (Zplnomocněný představitel nebo Pozorovatel).

7.

Informovat Ř Ústavu o úmyslu dotčených států.

Poznámka: Zjistit, zda s ohledem na vízovou povinnost bude nutná asistence MV a MZV.
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ODPOVĚDNOST ZA ZASLÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY K PŘIPOMÍNKÁM

II.

CONSULTATION –COMMENTS ON THE REPORT
Letecká nehoda / VI:

Model:

Kategorie LN nebo VI:
A (MTOW nad 5700 kg)
B (5700 kg ≥ MTOW > 2250 kg)
C (MTOW ≤ 2250 kg)

A

B

C

Poznávací značka:

Datum:

Vnitrostátní LN nebo I

Poznámka:

Zahraniční LN nebo VI
Jiná událost



Úkoly předsedy komise:

1.

Návrh závěrečné zprávy k LN nebo VI předat nejméně 5 pracovních dnů před jejím projednáním na
odborné poradě inspektorům k prostudování a připomínkám.

2.

Vyhodnotit připomínky a zapracovat je do návrhu závěrečné zprávy k LN nebo VI nebo projednat
s příslušným inspektorem důvody, pro které připomínky nebudou akceptovány.

3.

Návrh závěrečné zprávy k LN nebo VI projednat na odborné poradě a podle rozhodnutí Ř Ústavu
vypracovat konečný návrh k vyhotovení překladu do anglického jazyka.

4.

Zaslat kopii konceptu závěrečné zprávy příslušným státům, které se na odborném zjišťování příčin
podílely a vyzvat je k podání důležitých a podstatných připomínek co možno nejdříve.

5.

Provozovateli zaslat prostřednictvím Státu provozovatele kopii konceptu závěrečné zprávy, aby
provozovatel mohl vyjádřit své připomínky.

6.

Prostřednictvím Státu projekce nebo Státu výroby zaslat organizacím odpovědným za typový návrh a
konečnou montáž letadla kopii konceptu závěrečné zprávy k připomínkám.

Koncept závěrečné zprávy o odborném zjišťování příčin musí být zaslán k připomínkám za použití nejvhodnějších a
nejrychlejších prostředků k rozeslání, jako je fax, e-mail, kurýrní služba nebo expresní pošta.
P ř í s l uš n é s t át y :

Stát / Seznam adres odpovědných úřadů je uveden v části 1
„Organizace a plánování“ (Doc 9756) manuálu ICAO

Způsob zaslání

Datum
odeslání

S t á t z á pi s u d o r e j s t ř í ku
State of Registry

S t á t pr o v oz o v at e l e
State of the Operator:

P r ov o z o va t e l
Operator:

S t á t pr oj e kc e
State of Design

S t á t vý r o by
State of Manufacture

O s t a t ní s t át y
State having interest
because of fatalities
State providing information,
significant facilities or experts

7.

Vyhodnotit připomínky příslušných států, které ústav obdrží v termínu do 60 dnů. O připomínkách a
jejich vyhodnocení informovat na odborné poradě.

8.

Provést buď změnu v návrhu závěrečné zprávy, nebo podle přání státu předkládajícího připomínky
tyto připojit ke zprávě jako samostatnou přílohu, aby byla vyjádřena podstata přijatých připomínek.

Jestliže Ústav neobdrží do 60 dnů od data odeslání prvního průvodního dopisu připomínky, vydat
závěrečnou zprávu v souladu Annex 13, 6.4, ledaže by prodloužení této lhůty bylo odsouhlaseno státy, jichž
se to týká.
Vyhotovit Závěrečnou zprávu s příslušnými přílohami a vyhotovit elektronickou verzi pro zveřejnění na
www.uzpln.cz
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III.

ODPOVĚDNOST ZA ZASLÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY
RELEASE OF THE FINAL REPORT

Letecká nehoda / VI:

Model:

Kategorie LN nebo VI:
A (MTOW nad 5700 kg)
B (5700 kg ≥ MTOW > 2250 kg)
C (MTOW ≤ 2250 kg)

A

B

C

Poznávací značka:

Datum:

Vnitrostátní LN nebo I

Poznámka:

Zahraniční LN nebo VI
Jiná událost

Úkoly předsedy komise:
Po vyhotovení příslušných kopií Závěrečné zprávy k LN nebo VI zajistit co nejdříve, pokud je to možné,
do 12 měsíců po LN nebo VI jejich zaslání spolu s průvodním dopisem příslušným státům.



V případě LN nebo VI letadla o MTOW nad 5700 kg zaslat kopii Závěrečné zprávy ICAO.
Výtisk závěrečné zprávy k LN nebo VI zaslat každému státu, jehož občané utrpěli smrtelná nebo těžká
zranění.
Výtisk závěrečné zprávy k LN nebo VI zaslat každému státu, který poskytl důležité informace, významná
zařízení nebo odborníky.
Jestliže Závěrečná zpráva k LN neo VI obsahuje bezpečnostní doporučení adresované ICAO, protože se
týkají dokumentů ICAO, musí mít průvodní dopis, který obsahuje návrh, jak problém řešit.
Stát / Seznam adres odpovědných úřadů je uveden v části 1

P ř í s l uš n é s t át y :

„Organizace a plánování“ (Doc 9756) manuálu ICAO

Způsob zaslání

Datum
odeslání

S t á t z á pi s u d o r e j s t ř í ku
State of Registry

S t á t pr o v oz o v at e l e
State of the Operator:

P r ov o z o va t e l
Operator:

S t á t pr oj e kc e
State of Design

O r g a ni z ac e
odpovědná
t y p o vý n á vr h

za

S t á t vý r o by
State of Manufacture

O r g a ni z ac e
odpovědná
ko n e č n o u mo n t á ž

za

O s t a t ní s t át y
State having interest
because of fatalities or serious injuries
State providing information,
significant facilities or experts

ICAO - LN nebo VI letadel, když MTOW je nad 5700 kg.
Kopie průvodních dopisů založit do dokumentace k LN nebo VI.
Zajistit doplnění příslušných částí databázi ÚZPLN – ECCAIRS.
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Příloha č. 12.3
Kontrolní seznam úkonů komise Ústavu „Operation“

Letecká nehoda:

Model:

Místo letecké nehody:

Provozovatel:

Poznávací značka:

Stát registrace:

Datum:

Čas:

Stát provozovatele:

Kontaktní informace:



Úkoly
Vedoucí letové podkomise při zahájení činnosti komise:
Připraví se k vedení letové podkomise a získání informací o LN
Doplní informaci o stavu na místě LN (stav průběhu záchrany osob, rizika, terén, přístup, počasí)
Spolu s předsedou komise kontaktuje velitele zásahu (štáb velitele zásahu na místě LN)
Podílí se na návrhu rozdělení inspektorů ÚZPLN a výběru specialistů do komise
Převezme administrativní výbavu pro podkomisi a doplní osobní výbavu
Připraví se na briefing inspektorů, kteří jsou k dispozici na pracovišti (ÚZPLN)
Účastní se seznámení inspektorů s informacemi z místa LN, o charakteru letu, posádce letadla, letadle a ATS
Získá maximum informací o provedení letu a určí, jaké informace je nutné doplnit
Rozdělí inspektorům letové podkomise úkoly k zajištění manuálu pro typ letadla
Zhodnotí možná a zjištěná rizika na místě LN z hlediska úkolů letové podkomise
Upřesní úkoly předběžného plánu činnosti letové podkomise
Navrhne doplnění specialisty a způsob shromáždění informací a důkazů pro potřebu letové podkomise
Prověří připravenost výbavy inspektorů k práci na místě LN
Pokud čas před odjezdem dovolí, získá co nejvíce souvisejících informací od provozovatele letadla
Podílí se na přípravě základní informace pro případné informování médií po příjezdu na místo LN
Vedoucí letové podkomise na místě LN:
Účastní se předání informací od velitele zásahu o stavu záchranných prací a situaci na místě LN
Podílí se na hodnocení vlivu rizika na práci komise
Podílí se na přípravě informace pro media
Koordinuje s PČR řádné uzavření místa LN, střežení a povolení vstup pouze oprávněných osob
Posoudí situaci a stanoví základní postup letové podkomise na místě LN od všeobecného k detailům
Zúčastní se projednání součinnosti se složkami IZS a koordinaci s PČR při zaznamenání důkazů
Provede předběžnou prohlídku místa LN, letadla nebo trosek letadla a vyhledání letových zapisovačů
Zhodnotí nutnost zaznamenat pomíjivé důkazy a důkazy, které by mohly být zničeny nebo poškozeny
Podílí se na zhodnocení celkové dynamiky letecké nehody, znamená první dojmy
Podílí se na zhodnocení celkového stavu a úplnosti trosek letadla
Podílí se na vyhodnocení informací o charakteru poslední fáze letu
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Podílí se na stanovení priority, postupu a okruhu otázek k výslechu svědků LN
Pracovní porada komise ÚZPLN na místě LN:
Určení úkolů letové podkomise
Vydání pokynů k provedení podrobné prohlídky
Koordinuje svoji činnost s vedoucím technické podkomise a administrativní podkomise
Posoudí, jakou technickou pomoc bude letová podkomise pro své úkoly potřebovat
Upřesní, kdy se na místo LN dostaví další přizvaní specialisté do letové podkomise
Upřesní priority provedení prací letovou podkomisí v návaznosti na ostatní
Upřesní zásady spojení a komunikace rámci letové podkomise
Projedná zajištění prostoru pro práci letové podkomise (vhodné místnosti)
Rozhodne o způsobu hlášení výsledků

Letový provoz
Letový provoz je z hlediska odborného zjišťování příčin oblast ovlivňovaná všemi aspekty a přímo souvisí s oblastí
lidské výkonnosti (Human factors). Maximální efektivita může být dosažena jen při zajištění dokonalé výměny
informací.



Úkoly
Úkoly kritické z hlediska času:
Výslech zachráněných členů letové posádky
Výslech očitých svědků letecké nehody
Vyhledání a ochrana důkazů rychle podléhajících ztrátě vypovídací hodnoty a zničení
Ověření provozní způsobilosti zabezpečovací letecké techniky
Fotodokumentace místa LN
Odběr vzorků paliva
Úkoly týkající se získání informací od vlastníka, provozovatele nebo leteckého dopravce
Získat provozní příručku, bulletiny, zprávy provozovatele
Získat záznamy výcviku posádky letadla a osobní data
Získat standardní postupy, kompletní dokumentaci posádky letadla a dokumentaci k letadlu
Získat záznam rozvržení letové služby posádky letadla
Dokumentaci k letovému využití a provozu letadla
Provozní záznamy o záznamy o výcviku pozemního leteckého personálu
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Zaznamenání důkazů v pilotní kabině letadla – fotodokumentace a písemný záznam nálezu
Všechny údaje letových přístrojů a přístrojů pro kontrolu pohonné jednotky a systémů letadla
Všechny údaje a polohy ukazatelů činnosti a signalizace letadlových systémů,
Nastavení prvků řízení letadla, nastavení autopilotu a ovladačů systému řízení
Nastavení radiových a navigačních systémů a kmitočtů
Údaje o stavu palivového systému a o tlacích a zásobě v ostatních systémech
Stav nouzových a záložních systémů letadla
Stav protipožárního systému
Nastavení výškoměrů, kompasů
Polohy všech spínačů a jističů
Nastavení polohy pilotních sedadel a jejich stav
Nastavení ovladačů podvozku, klapek, slotů, spoilerů, vyvážení, pák ovládání motorů, palivových kohoutů
Stav elektrického systému, zdrojů elektrické energie a polohy jističů

Úkoly týkající se získání informací od leteckého úřadu
Záznamy o odborné způsobilosti a kvalifikacích posádky letadla
Schválenou dokumentaci k letadlu (AFM, MEL, Letovou příručku letadla)
Záznamy z inspekčních letů, z kontrol a auditů u provozovatele letadla
Záznamy vztahující se k programu výcviku a systému jakosti u provozovatele letadla
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Následující okolnosti letového provozu musí být posouzeny k určení, zda mohly být příčinou letecké nehody



Úkoly
Posouzení okolností výcviku a vlivů ze strany posádky letadla:
Odborná způsobilost a kvalifikace posádky letadla, zdravotní způsobilost
Úroveň zkušeností posádky letadla
Výcvik v optimalizaci činnosti posádky letadla (CRM) a skutečná spolupráce v posádce letadla
Schopnosti posádky letadla z hlediska letového úkolu, požadavky kladené na posádku letadla
Reakce posádky letadla na stav ohrožení a v havarijní situaci
Porušení pravidel a postupů posádkou letadla v daném letu a předchozí letové službě

Posouzení okolností plánování letu a pracovního zatížení posádky letadla:
Normy a dodržování norem doby služby, doby letové služby, odpočinku
Dodržování limitů stanovených vlastní bezpečnostní letovou normou leteckého dopravce nebo provozovatele
Doba letu, začátku, trvání a ukončení služby nebo letové služby člena posádky letadla
Hlášení velitele letadla o každém prodloužení doby letové služby nebo zkrácení odpočinku
Vliv únavy a související okolnosti
Plánování letu a doba pro přípravu na let
Úplnost předletové přípravy, znalost NOTAMů, zpráv o počasí a stavu letišť
Podmínky pro předletovou přípravu a dostupnost potřebné dokumentace
Dodržení instrukcí provozovatele a provozní příručky

Posouzení okolností letového provozu
Podmínky letu
Zvláštní požadavky na provedení letu
Uskutečnění letu pod tlakem okolností
Odlišnosti podmínek od běžných a předchozích
Odchylky od postupů v době události
Následování příkladu jednání a rozhodnutí ostatních nebo nadřízených
Úplnost a provozuschopnost leteckých služeb (ATS, letiště)

Posouzení přiměřenosti systému dozorování provozovatele:
Informace Úřadu o stavu sledování problémů a přijatých opatřeních k provozovateli
Vynucená opatření a jejich výsledky
Výsledky dozorování a auditů
Odstranění nedostatků z auditů
Sledování problémů a výsledky nápravných opatření
Výsledky procesu schvalovacího procesu vzhledem k provozovateli
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Úkoly
Posouzení okolností průběhu letu:
Požadavky na provedení letu a výkonnost letadla
Požadavky na úkol v porovnání s výkonností, znalostmi, zkušenostmi a schopnostmi posádky letadla
Letový plán a kritéria pro jeho určení
Provozní letový plán, průběh letu a všechny změny proti plánu
Profil letu z hlediska tratě, hladin a rychlostí letu
Profil závěrečné fáze letu a vše co ji ovlivnilo
Porušení pravidel a postupů posádkou letadla v daném letu a předchozí letové službě

Posouzení vlivu prostředí:
Předpověď počasí a příslušné meteorologické informace
Skutečné počasí v době
Přepis radiové komunikace
Všechny problémy týkající se komunikace letadla se zemí
Letecké navigační prostředky, které byly k dispozici
Použité navigační prostředky a postupy při navigaci
Záznam letu vedený posádkou letadla
Letové provozní služby, které byly k dispozici a použité posádkou letadla
Všechny změny vztahující se k letišti a vzdušnému prostoru zahrnuté v NOTAM
Letištní provoz včetně postupů, uspořádání, zařízení a provozu na stojánkách letadel
Postupy pro přílety a odlety na daném letišti
Postup použitý posádkou letadla
Použité mapy
Použité letištní služby
Podmínky a okolnosti přežití posádky letadla a cestujících
Průběh záchrany posádky letadla a cestujících
Úplnost a provozuschopnost leteckých služeb (ATS, letiště)

Provozovatel, letecký dopravce:
Dozor na posádky letadel, kvalifikace osob, které vykonávají dozor
Výcviková zařízení, podmínky a organizace výcviku posádek letadel
Letová příručka na palubě letadla,
Provozní příručka, zavedené postupy pro plánování letů, výběr letišť, plánovací minima
Program prevence nehod a bezpečnosti
Podmínky u provozovatele, úroveň shody s požadavky předpisů
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Příloha č. 12.4
Kontrolní seznam úkonů komise Ústavu „Technic“

Letecká nehoda:

Model:

Místo letecké nehody:

Provozovatel:

Poznávací značka:

Stát registrace:

Datum:

Čas:

Stát provozovatele:

Kontaktní informace:



Úkoly
Vedoucí technické podkomise při zahájení činnosti komise:
Připraví se k vedení technické podkomise a získání informací o LN
Doplní informaci o stavu na místě LN (stav průběhu záchrany osob, stav trosek a rizika, terén, přístup,
počasí)
Spolu s předsedou komise kontaktuje velitele zásahu – pozornost ochraně důkazů a FDR/CVR (štáb VZ)
Podílí se na návrhu rozdělení inspektorů ÚZPLN a výběru specialistů do komise
Převezme administrativní výbavu pro podkomisi a doplní osobní výbavu
Připraví se na briefing inspektorů, kteří jsou k dispozici na pracovišti (ÚZPLN)
Účastní se seznámení inspektorů s informacemi z místa LN, o charakteru letu, letadle a jeho údržbě
Získá maximum informací o letadle a určí, jaké informace je nutné doplnit
Rozdělí inspektorům technické podkomise úkoly k zajištění manuálu pro typ letadla
Zhodnotí možná a zjištěná rizika na místě LN z hlediska úkolů technické podkomise
Upřesní úkoly předběžného plánu činnosti technické podkomise
Navrhne doplnění specialisty a způsob shromáždění informací a důkazů pro potřebu technické podkomise
Prověří připravenost výbavy inspektorů k práci na místě LN
Získá co nejvíce informací od provozovatele o údržbě a závadách na letadle
Podílí se na přípravě základní informace pro případné informování médií po příjezdu na místo LN
Vedoucí technické podkomise (inspektor OTI) na místě LN:
Účastní se předání informací od velitele zásahu o stavu záchranných prací a situaci na místě LN
Podílí se na hodnocení vlivu rizika na práci komise
Podílí se na přípravě informace pro media
Koordinuje s PČR řádné uzavření místa LN, střežení a povolení vstup pouze oprávněných osob
Posoudí situaci a stanoví základní postup technické podkomise na místě LN od všeobecného k detailům
Zúčastní se projednání součinnosti se složkami IZS a koordinaci s PČR při zaznamenání důkazů
Provede předběžnou prohlídku místa LN, letadla nebo trosek letadla a vyhledání letových zapisovačů
Zhodnotí nutnost zaznamenat pomíjivé důkazy a důkazy, které by mohly být zničeny nebo poškozeny
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Podílí se na zhodnocení celkové dynamiky letecké nehody, zaznamená první dojmy
Podílí se na zhodnocení celkového stavu a úplnosti trosek letadla a pohonných jednotek
Podílí se na vyhodnocení informací o charakteru poslední fáze letu
Podílí se na stanovení priority, postupu a okruhu otázek k výslechu svědků LN
Pracovní porada komise ÚZPLN na místě LN:
Určení úkolů technické podkomise (inspektora specialisty)
Vydání pokynů k provedení podrobné prohlídky letadla, trosek, pohonných jednotek a systémů
Koordinuje svoji činnost s vedoucím letové podkomise a administrativní podkomise
Posoudí, jakou technickou pomoc bude podkomise pro své úkoly při podrobné prohlídce potřebovat
Upřesní, kdy se na místo LN dostaví další přizvaní specialisté do technické podkomise
Upřesní priority provedení prací technickou podkomisí v návaznosti na ostatní
Upřesní zásady spojení a komunikace v rámci technické podkomise
Projedná zajištění prostoru pro práci skupin technické podkomise (vhodné místnosti)
Rozhodne o způsobu hlášení výsledků

Technický stav a údržba letadla je z hlediska odborného zjišťování příčin oblastí, která ovlivňuje provedení
letu a bezpečnost letu a významně souvisí s oblastí lidské výkonnosti (Human factors). Následující okolnosti
letového provozu musí být posouzeny k určení, zda mohly být příčinou letecké nehody.



Úkoly
Úkoly technické podkomise, kritické z hlediska času:
Výslech zachráněných členů letové posádky
Výslech očitých svědků letecké nehody
Vyhledání a ochrana důkazů rychle podléhajících ztrátě vypovídací hodnoty a zničení
Ověření provozní způsobilosti zabezpečovací letecké techniky
Fotodokumentace místa LN
Odběr vzorků provozních kapalin

Úkoly týkající se získání informací od vlastníka, provozovatele nebo leteckého dopravce
Získat provozní příručku, osvědčení o letové způsobilosti, postupy a systém údržby provozovatele
Získat záznamy o pravidelné údržbě letadla a provedení prací před letem letadla
Získat palubní denník letadla, technický denník letadla, záznamy o závadách a odchylkách na letadle
Získat záznam o kvalifikaci zkušenostech personálu údržby, režimu práce a době služby a organizaci práce
Získat informace o možném vlivu lidského faktoru na kvalitu údržby letadla a provozu letadla
Získat informace o porušení předpisů, instrukcí, pravidel a technologických postupů
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Úkoly
Zaznamenání důkazů o letadle, pohonných jednotkách a systémech – fotodokumentace a záznam
nálezu
Zhodnotit technický stav letadla a všech letadlových částí a poruch v průběhu letu a letecké nehody
Stanovit příčiny konstrukčních poruch (křídla, trupu, ocasních ploch a dalších částí a letadlových systémů)
Stanovit všechny závady a poruchy v průběhu letecké nehody, příčiny a nefunkční systémy a části před
letem
Stanovit přijatelnost servisních, opravárenských a inspekčních manuálů a stanovených omezení
Stanovit přijatelnost a kvalitu technických příruček a příkazů
Stanovit stav letadla podle MEL
Stanovit stav záznamů o prohlídkách, stav příkazů k zachování letové způsobilosti (AD) u letadla
Zhodnotit záznamy o údržbě letadla a pohonných jednotek a záznamy o opravách letadla
Zhodnotit přijatelnost a dostatečné množství paliva a provozních kapalin a plynů, nářadí, zařízení a nástrojů
Zhodnotit záznam o posledním vážení letadla
Zhodnotit vliv lidského faktoru ve vztahu člověk- technika, přijatelnost letové příručky, check-listů, postupů
Zhodnotit přijatelnost programu jakosti
Zhodnotit možné nedostatky návrhu konstrukce letadla



Úkoly
Posouzení okolností logistiky:
Přijatelnost návrhu typu letadla a letadlových částí
Zhodnotit přijatelnost procesu výroby letadla a letadlových částí
Zhodnotit přijatelnost procesu generálních oprav letadla a letadlových částí
Zhodnotit přijatelnost provedení údržby
Zhodnotit přijatelnost provedení prohlídek
Zhodnotit přijatelnost schvalování jakosti letadla a letadlových částí

Posouzení poruch:
Zhodnotit stav za normálních podmínek
Zhodnotit zda součást dosahovala očekávaných parametrů
Zhodnotit zda součást pracovala v rámci očekávaných parametrů
Zkontrolovat, že součást byla schválená



Úkoly
Úkoly týkající se získání informací od leteckého úřadu o osvědčování a dozorování provozovatele
Záznamy o odborné způsobilosti a kvalifikacích personálu organizace oprávněné k údržbě letadla
Schválenou technickou dokumentaci k letadlu, systému údržby letadla a výklad řízení údržby letadla
Záznamy z inspekcí, kontrol a auditů u organizace údržby, servisu a provozovatele letadla
Záznamy vztahující se k programu výcviku a systému jakosti pozemního leteckého personálu údržby
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Úkoly
Posouzení okolností letu
letu letadla:
letadla:
Zhodnotit požadavky vyplývající z let vzhledem k možnostem údržby a logistického zabezpečení letu
Zhodnotit plánovanou údržbu vztahující se k letadlu včetně plánovaných změn
Zhodnotit požadavky z hlediska letu ve vztahu k možnostem organizace pro údržbu a logistiku
Zhodnotit tlak vyplývající zz úkolu ve vztahu k dodržení požadavků na údržbu a logistiku
Zhodnotit požadavky letu oproti možnostem letadla splnit požadavky
Zhodnotit požadavky letu z hlediska možností, výkonnosti, znalostí dovedností a schopností personálu

Posouzení okolností pracovního prostředí
Zhodnotit pracovní podmínky pro údržbu a servis
Zhodnotit zařízení pro údržbu a servis včetně zařízení k výcviku
Zhodnotit vliv počasí na údržbu sa servis
servis
Zhodnotit ostatní vlivy prostředí na údržbu aa servis
servis
Vliv meteorologických
Vliv
meteorologických podmínek na let
Plánování letu a doba pro přípravu na let
Úplnost předletové přípravy, znalost NOTAMů, zpráv o počasí a stavu letišť
Podmínky pro předletovou přípravu a dostupnost potřebné dokumentace
Dodržení instrukcí provozovatele a provozní příručky

Posouzení okolností letového provozu
Podmínky letu
Zvláštní požadavky na provedení letu
Uskutečnění letu pod tlakem okolností
Odlišnosti podmínek od běžných a předchozích
Odchylky od postupů v době události
Následování příkladu jednání a rozhodnutí ostatních nebo nadřízených
Úplnost a provozuschopnost leteckých služeb (ATS, letiště)

Vedení organizace pro údržbu (Management)
Zhodnotit dozor prováděný nad personálem údržby a servisu, kvalifikaci personálu dozoru
Zhodnotit opatření přijatá vedením k přípravě letadla na let
Zhodnotit
Zhodnotit zařízení,vybavení,nástroje dostupné pro údržbu letadla, přijatelnost manuálů k údržbě
Zhodnotit přijatelnost checklistů používaných při údržbě, postupů a předpisů organizace
Zhodnotit shodu organizace s nařízeními a předpisy, pracovní kázeň, úroveň bezpečnosti v údržbě
Zhodnotit rizika přijatelná u organizace a zda dozor podporoval stanovená pravidla a kázeň
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Příloha č. 13
Vzor záznamu o pořízené fotodokumentaci
Průběh a výsledky ohledání místa LN, letadla nebo jeho trosek musí být pečlivě a průběžně
dokumentovány fotograficky. Fotodokumentace musí vytvořit ucelenou představu o situaci,
která byla na místě LN nebo incidentu. Pořízené soubory fotografií musí odpovídat průběhu
ohledání dokumentovaného protokolem a názorně doplňovat obsah protokolu ohledání.
Příslušné fotografie pořízené digitálním fotoaparátem musí být číselně označeny, přičemž číselné
značení musí být totožné s označením v protokolu ohledání. Označení uložených datových
souborů musí odpovídat příslušnému označení pořízené fotodokumentace.
Digitální fotoaparát vybavený příslušnými funkcemi se nastaví v režimu zobrazení „Datum a
čas“ a „ Souřadnice GPS“
Vzor záznamu o pořízené fotodokumentaci:

Použitý fotoaparát:
Datum a
čas

Olympus E-310

Místo události a zeměpisné souřadnice

Název složky

11.3.2007

Praha

08:45

50°5´16.1196´´ SŠ

Číselné
označení

Název dokumentované věci (celku, pohledu,
detailu)

Název souboru

1.

Pohled od VBM na místo, kde havarovalo
letadlo OK-OPM
Pohled na ohořelý vrak letadla
Detail přezky bezpečnostních pásů pilota

OPM 001

2.
3.
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Příloha č. 14
Prvotní označování trosek v ATA kódu
K prvotnímu označení trosek letadla na místě letecké nehody komise použije příslušný ATA Chapter Code (CH) podle přidělení CH jednotlivým systémům v tabulce:
CH

System

CH

System

11 Placards

54 Nacelles/Pylons

21 Air Conditioning

55 Stabilizers

22 Autopilot

56 Windows

23 Communications

57 Wings

24 Electric Power

60 Std. Practices-Props

25 Equipment & Furnishing

61 Propellers

26 Fire Protection

70 Standard Practices Engine

27 Flight Controls

71 Power Plant-General

28 Fuel

72 Engine

29 Hydraulic Power

72 Engine Turbine

30 Ice & Rain Protection

72 Engine Reciprocating

31 Instruments

73 Engine Fuel & Control

32 Landing Gear

74 Engine Ignition

33 Lights

75 Engine Air

34 Navigation

76 Engine Controls

35 Oxygen

77 Engine Indicating

36 Pneumatic

78 Engine Exhaust

37 Vacuum

79 Engine Oil

38 Water/Waste

80 Engine Starting

49 Airborne Auxiliary Power

81 Turbines

51 Structures

82 Engine Water Injection

52 Doors

83 Accessary Gear Boxes

53 Fuselage

91 Charts

Poznámka: Trosky, u kterých nelze rozpoznat, ke které části letadla nebo systému patří označit
do získání dalších poznatků „Není známo - Unknown“.
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Příloha č. 15
Příklady zábran podle příslušnosti k jednotlivým typům
Civilní letový provoz je typický složitý sociologicko-technický systém obsahující řadu
rozmanitých zábran k ochraně proti nebezpečné a nežádoucí události.
První krok v systémové analýze události zahrnuje zjištění zábran, které mohly selhat nebo
chyběly v době události. Příklad rozdělení zábran typických v civilním letovém provozu podle
jejich funkce buď v prevenci události, nebo při potlačení jejích důsledků je uveden
v následujícím přehledu:
Funkce zábrany

Účel zábrany

Uvědomování si

Prevence

Zákaz

Prevence

Zjištění

Prevence a řešení

Řízení a obnova stavu

Řešení

Ochrana a omezení

Zmírnění

Únik a záchrana

Zmírnění

Zábrany účinkují jako konečná ochrana proti nebezpečné události tím, že působí proti efektu
chyby, porušení nebo nedodržení, nebo zmírněním jejich důsledků.
V následující tabulce je přehled typů, definic a příkladů jednotlivých zábran:
Typ zábrany
Uvědomování si



vědomí
informovanost

Zákaz



omezení
restrikce

Zjištění



odhalení
vyhledání

Verze 3.0.

Příklady

Definice
Porozumění stavu systému, riziku a
nebezpečí a znalost pravidel, metodik,
postupů a ovládacích prvků, které se
vztahují k úkolu.








pravidla, metodiky
dohled a dozor
výcvik
komunikace
šíření zkušeností
instruktáž

Stanovení hranic pohybu nebo jednání
nebo určení předběžných podmínek
pro jednání prostřednictvím fyzických,
funkčních nebo administrativních
prostředků.






povolení, příkazy
instrukce, procesy, standardní
frazeologie,
bezpečnostní ovládání,
blokování
programová logika

Indikační systémy, které varují o
systémovém stavu, včetně přítomnosti
nenormálních
podmínek
nebo
bezprostředně hrozícího nebezpečí.





zjištění osobou
signály
systémy varování a poplachu
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Typ zábrany
Řízení a obnova stavu

Návrat z nenormálních podmínek a
obnova systému do bezpečného stavu
s minimálním škodou nebo ztrátou.

Ochrana a omezení

Obrana lidí proti zranění a zmírnění
ohrožení prostředí řízením uvolnění
zraňující energie nebo částí během
události.




jištění
kontrola

Únik a záchrana

Verze 3.0.

Příklady

Definice

Umožnění uniknout potenciálním
obětem z ohrožení, léčení zranění a
obnova prostředí.
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včasný a správný zásah pilota
úspěšná akce k obnově
uskutečněná řídícím letového
provozu








dveře, stěny
filtry, obaly
zádržné systémy a postroje
osobní ochranné pomůcky
záchranné služby
poskytnutí první pomoci
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Příloha č. 16
Příklady souvisejících faktorů
Související faktory nebo podmínky charakterizují okolnosti, které existují v době události
významné z hlediska bezpečnosti. Zakládají skryté podmínky, které mohou nečinně existovat
v systému po dlouhou dobu před událostí. Mohou být nezjištěny nebo zaznamenány, ale
nepokládány za část potenciálně nebezpečného řetězce událostí. Podrobnosti o správném
rozpoznání souvisejících faktorů jsou uvedeny například v metodickém materiálu
EUROCONTROL - ESSAR Advisory materiál / Guidance dokument (EAM 2 / GUI 8)
„Guidelines on the Systematic Occurrence Analysis Methodology“.
Inspektoři by měli při posuzování souvisejících faktorů vycházet z otázky: „Jaké podmínky byly
na místě v době události významné z hlediska bezpečnosti, které mohou vysvětlit, proč osoba
jednala tak, jak jednala?“ Příklady uvedené v následujícím přehledu napomáhají inspektorům
rozpoznat související faktory. Dvě kategorie se vztahují k pracovnímu prostředí, tři kategorie
souvisí s lidmi:


Pracovní podmínky



Organizační klima



Postoj a osobnost



Omezení lidské výkonnosti



Fyziologické a emoční faktory

Rozdělení faktorů spolu s uvedením pravděpodobností vlivu na chybné jednání na straně jedné
nebo vlivu na porušení na straně druhé či společného působení je uveden v tabulce:
Zábrany účinkují jako konečná ochrana proti nebezpečné události tím, že působí proti efektu
chyby, porušení nebo nedodržení, nebo zmírněním jejich důsledků.
Pracovní prostředí
Chybné jednání









Špatná komunikace
Špatný poměr signál/ hluk
Nedostatky z hlediska
projekt/uživatel
Špatný vztah člověk/ systém
Špatná skladba dovedností a
písemných instrukcí
(spoléhání na nepsané
postupy)
Špatně volená doba služby a
přesčasová práce
Nepřátelské pracovní
prostředí (horko/zima,
nedostatečné osvětlení, hluk
atd.)
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Společné faktory












Nedostatečný dozor
Nedostatek času
Práce pod časovým tlakem
Špatné pracovní podmínky
Nesprávné nástroje a
vybavení
Nesprávný přístup k práci
Nesprávné postupy a
instrukce
Špatný poměr
dozor/pracovníci
Špatné stanovení povinností
Nerozpoznané nebezpečí
Nedostatečný stav pracovníků
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Postupy chránící systém ale
ne jedince
Povinnosti umožňující snadné
selhání
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Organizační klima
Chybné jednání


Přehnané sebeuspokojení

Společné faktory


Nedostatečný hospodaření

Porušení










Tolerování porušení/nekázně
Kultura „Viny“
Ochota není odměňována
Vnímání oprávnění
nedodržovat pravidla
Subjektivní normy přehlížení
nekázně
Nesprávné sankce vedení
Malá nebo žádná
samostatnost
Nízké provozní zatížení
Nepřátelské prostředí

Postoj a osobnost
Chybné jednání



Společné faktory


Dovednosti překračující
nebezpečí



Špatné rozhodování



Iluze řízení



Přílišná důvěra

Poruchy osobnosti

Porušení









Postoj k systému
Tolerování porušení/ nekázně
Chování s vědomím:
zisk > riziko
Neuspokojení z práce
Ochota není odměňována
Naučená
nesamostatnost/bezradnost
Nízká sebeúcta
Osobnost
Vysoce rizikový cíl
Špatné pochopení nebezpečí




Porušení
Nesamostatnost
Bezradnost





Omezení lidské výkonnosti
Chybné jednání













Nesprávný přenos
Nedostatek dovednosti
Zaujetí pozornosti
Roztržitost/rozptýlení
Zanedbání potvrzení
Falešné vnímání
Falešný dojem
Selhání paměti
Situační vědomí
Nevhodné vzdělání
Nedostatečné znalosti
Domněnky a úvahy

Společné faktory





Neadekvátní dovednost
Nepostačující schopnosti
Nesprávný výcvik
Neseznámení s povinnostmi

Fyziologické a emoční faktory
Chybné jednání





Narušený režim spánku
Soukromý problém
dovednosti
Stres a únava
Přepětí
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Společné faktory



Neadekvátní dovednost
Stav bdělosti:
monotónnost a nuda;
emoční stav
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Příloha č. 17
Příklady organizačních faktorů
Organizační faktory nebo podmínky charakterizují okolnosti, které existují v době události
významné z hlediska bezpečnosti. Podrobnosti o správném rozlišení organizačních faktorů a
okolností s nimi souvisejících jsou uvedeny například v metodickém materiálu
EUROCONTROL - ESSAR Advisory materiál / Guidance dokument (EAM 2 / GUI 8)
„Guidelines on the Systematic Occurrence Analysis Methodology“.
Inspektoři by měli při posuzování organizačních faktorů vycházet z otázky: „Vypovídá
posuzovaná jednotlivost o kultuře organizace, fungování systému, procesech rozhodování, které
existovaly před událostí a které vedly ke spolupůsobícím okolnostem nebo dovolily, aby tyto
okolnosti trvaly?“
Příklady uvedené v následujícím přehledu napomáhají inspektorům rozpoznat organizační
faktory:


Výcvik (např. osnova, struktura, obsah, trvání, metody, standardizace, plánování,
efektivita, zařízení),



Management (struktura, zkušenosti personálu, tvorba pracovních povinností, výběr do
pracovních pozic, rozdělení služeb, úkolování a pracovní vytížení, stupeň dozoru, tvorba
týmů, morálka na pracovišti),



Odpovědnost uvnitř organizace (vyjádření odpovědnosti za bezpečnost, zřetelně
definovaná odpovědnost, procesy k zajištění vykonávání odpovědnosti, reakce vedení na
hlášené porušení odpovědnosti, mechanismy zajišťující odraz odpovědnosti v jednání
a každodenní praxi),



Systém komunikace uvnitř organizace (postupy, standardní nástroje, tok informací uvnitř
a vně, koordinace mezi pracovišti a týmy, předávání služby),



Organizační kultura (klima, systém řízení bezpečnosti, systém hlášení událostí,
příkladnost, reakce vedení na události, reakce na zájmy bezpečnosti, procesy k očekávání
a ochraně proti podobným událostem, uznání chyb a poučení se ze zkušeností),



Konkurenční cíle uvnitř organizace (různé cíle a zájmy uvnitř organizace, produktivita /
bezpečnost, nevyváženost škrtů v rozpočtu, tichý souhlas s nedostatky při růstu
produktivity, cíle vedení jiné než bezpečnost, cíle hodnocené více než bezpečnost),



Politika a postupy v organizaci (směrnice a vnitřní předpisy, skutečné uplatňování,
úroveň podrobností v předpisech, standardní postupy, zpětná vazba, dostupnost postupů,
praktické využití),



Vedení údržby (rozvržení a plánování, standardní aktivity, provozuschopnost, zdroje,
dozor, manuály a dokumentace),



Infrastruktura a zařízení (standardizace, účelnost, náročnost na výcvik a obsluhu,
nedostatky v designu, pracovní podmínky, zobrazení a funkce zařízení, optimálnost
prostředí),
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Řízení rizik uvnitř organizace (politika a identifikace rizik, systém hlášení nebezpečí,
metody hodnocení, výcvik a schopnost lidí hodnotících rizika, stanovení a dohled nad
odpovědností za zjištění rizik a jejich zvládnutí),



Změny v organizaci (cíle změny, zvážení dopadů změn, projednání cílů, rozvržení a
harmonogram změn, dopad změn na zaměstnance, postoje, výkonnost a morálku,
ověřování a sledování přínosu změn),



Vliv vnějšího prostředí na organizaci (bezpečnostní dohled, konsultace, SMS).
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Příloha č. 18

Minimální rozsah údajů vkládaných do národní databáze událostí
1.1

Administrátor vkládá a kontroluje povinné údaje v datových polích každé nové události hlášené
Ústavu. U datových polí musí být vyplněny požadované informace. Nemůže-li administrátor
tyto informace doplnit, protože je organizace nebo osoba podávající hlášení neposkytla, je
možno v datových polích uvést výraz „UNKNOWN“.

1.2

Administrátor nebo inspektor – analytik doplňuje hlášení o aktualizované informace předané
předsedou komise nebo odpovědným inspektorem události. Následně, a to nejpozději do 30 dnů
od zavedení hlášení do systému ECCAIRS je událost uzavřena. V případě, že probíhá šetření,
uzavře se událost bezprostředně po vydání závěrečné zprávy.

1.3

Společná povinná datová pole:
Povinný údaj (taxonomie ECCAIRS)

Poznámka

Headline

Nadpis

Responsible Entity

Odpovědný subjekt – AAII / ÚZPLN

File number

Číslo události – CZ – XX - YYY

Occurrence Status

Stav události

UTC Date

Datum události ve formátu DD.MM.RRRR dle koordinovaného
světového času

UTC Time

Koordinovaný světový čas ve formátu HH:MM

Local Date

Místní datum události ve formátu DD.MM.RRRR

Local Time

Místní čas ve formátu HH:MM

State/Area of Occurrence

Stát – oblast události

Location of Occurrence

Místo události

Occurrence Class

Třída události

Occurrence Category

Kategorie události

Narrative language

Jazyk popisu

Narrative text

Vlastní popis

Events

Event Type

Typ události

Reports

Risk classification

Vyplní se dle matrice ERCS, která nabývá účinnosti v květnu 2017

Occurrence

Narrative
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1.4

Specifická povinná datová pole:
Povinný údaj (taxonomie ECCAIRS)

Poznámka

Reports

Report list

Všechna pole v seznamu hlášení se vyplní dle obsahu
obdrženého hlášení

Aircraft

State of Registry

Stát zápisu letadla do rejstříku

Manufacturer/model

Výrobce/model letadla

Serial number

Výrobní číslo letadla

Year Built

Rok výroby letadla

Aircraft Registration

Poznávací značka letadla

Operator

Provozovatel

Call sign

Volací znak letadla

Operation type

Druh provozu

Aircraft Category

Kategorie letadla

Propulsion Type

Typ pohonu

Number of engines

Počet pohonných jednotek

Mass Group

Hmotnostní skupina dle MTOM

Wake turb. category

Kategorie turbulence v úplavu

Landing gear type

Typ podvozku

Occ. on ground

Událost se stala na zemi nebo ve vzduchu

Last Departure Point

Poslední místo odletu

Planned Destination

Plánované místo přistání

Flight Phase

Fáze letu

Weather relevant

Vliv počasí

Light conditions

Světelné podmínky

Highest Damage

Nejvyšší míra poškození

Injury Level

Nejvyšší míra zranění

Total on ground

Počet zraněných na zemi

Total on aircraft

Počet zraněných v letadle

ATM contribution

Vliv služby řízení letového provozu

Effect on ATM service

Dopad na poskytování služeb řízení letového provozu

ATS Unit

ANSP name

Název stanoviště řízení letového provozu

Airspace

Airspace type

Druh vzdušného prostoru

Aispace class

Třída vzdušného prostoru

FIR/UIR name

Označení letové informační oblasti

Location Indicator

Směrovací značka místa (ICAO indicator of the airport)

Location on aerodrome

Místo na letišti

History of Flight

Weather
Severity
Injury totals
ATM relation

Aerodrome
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