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DODATEK C - PŘEHLED UDÁLOSTÍ V LETECKÉM PROVOZU, KTERÉ JSOU POVAŽOVÁNY  

ZA VÁŽNÝ INCIDENT 

1.  Pojem vážný incident je definován v Hlavě 
1 takto: 

VÁŽNÝ INCIDENT 

Incident, jehož okolnosti naznačují vysokou 

pravděpodobnost LN, jenž je spojený s provozem 
letadla a který se, v případě pilotovaného letadla, stal 
mezi dobou, kdy jakákoliv osoba nastoupila do letadla 
s úmyslem vykonat let a dobou, kdy všechny takové 
osoby letadlo opustily, nebo který se, v případě 
bezpilotního letadla, stal mezi dobou, kdy letadlo je 
připraveno k pohybu pro účely letu a dobou, kdy 
zastaví na konci tohoto letu a hlavní pohonná 
soustava je vypnuta. 

2. Jestliže jsou bezpečnostní opatření, která 

by předešla tomu, aby se z I stala LN, malá nebo 

žádná, může být pravděpodobnost LN vysoká. Za 
tímto účelem lze analýzu události na základě rizik, 
která zvažuje nejvěrohodnější scénář, kdy došlo 
k eskalaci a účinnost zbývajících bezpečnostních 

opatření mezi I a potenciální LN, provést následovně: 

a) zvážit, zda existuje věrohodný scénář, podle 

kterého by tento I mohl eskalovat na LN; a 

b) posoudit zbývající bezpečnostní opatření mezi I a 

potenciální LN jako: 

 - účinná, pokud zůstalo několik bezpečnostních 
opatření a bylo by třeba shody okolností, aby 
selhala; nebo 

 - omezená, pokud jsou zbývající bezpečnostní 
opatření malá nebo žádná nebo pokud LN bylo 
zabráněno pouze díky prozřetelnosti. 

Zvažte jak počet, tak odolnost zbývajících 

bezpečnostních opatření mezi I a potenciální LN. 
Ignorujte bezpečnostní opatření, která již selhala, a 
vezměte v potaz pouze ta, která fungovala, a jakákoli 
další, která stále působí. 

Poznámka 1: Nejvěrohodnějším scénářem je 
míněno realistické posouzení zranění a/nebo 
poškození v důsledku potenciální LN. 

Poznámka 2: Bezpečnostní opatření zahrnují 
posádku a její výcvik a postupy, ATC, výstrahy (uvnitř 
i vně letadla), letadlové systémy a zálohování, 
konstrukční návrh letadla a letištní infrastruktury. 

Kombinace těchto dvou posouzení pomáhá při určení, 

zda se jedná o I nebo o VI. 
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3.  Na základě zkušeností byl postupně 
vypracováván a doplňován seznam událostí, které 

mohou být vážnými incidenty – VI. Nicméně tento 
výčet není konečný. V závislosti na kontextu nemusí 

být tyto body klasifikovány jako VI, pokud mezi I a 
věrohodným scénářem zbyla účinná opatření. 

- nebezpečná sblížení vyžadující úhybný manévr 
k zabránění srážce nebo nebezpečné situaci, 
nebo situaci, kdy by byl úhybný manévr vhodný; 

- srážky, které nejsou klasifikované jako LN; 

- zabránění téměř jistému řízenému letu do terénu; 

- přerušený vzlet na uzavřené nebo obsazené 
dráze, na pojezdové1 nebo nepřidělené dráze; 

- vzlet z uzavřené nebo obsazené dráhy, 
z pojezdové1 nebo nepřidělené dráhy; 

- přistání nebo pokusy o přistání na uzavřenou nebo 
obsazenou dráhu, na pojezdovou dráhu1, 
nepřidělenou dráhu nebo místa, která nejsou 
určena k přistání, např. silnice; 

- přistání se zasunutou podvozkovou nohou nebo 

koly podvozku, která nejsou klasifikována jako LN; 

                                                           
1   Vyjma schváleného provozu vrtulníků 

- smyknutí koncem křídla, podvěšeným motorem 
nebo jakoukoli jinou částí letadla o zem při 

přistání, pokud není klasifikováno jako LN; 

- hrubá chyba v technice pilotáže ve snaze 
dosáhnout předpokládaných (vypočítaných) 
výkonů během vzletu nebo počátečního stoupání; 

- požár a/nebo dým v pilotním prostoru, prostoru pro 
cestující, v nákladových prostorech nebo požár 
motoru, i když byl tento požár uhašen hasícími 
prostředky; 

- událost, při které posádka musí nouzově použít 
kyslík; 

- porušení konstrukce letadla nebo destrukce 
motoru včetně celkových selhání turbínového 
motoru, při nichž dojde k protržení jeho krytu, které 

nejsou klasifikovány jako LN; 

- vícenásobné chybné funkce jednoho nebo více 
letadlových systémů, které vážně ohrožují let; 

- zdravotní neschopnost člena(ů) posádky za letu: 

a) pro lety s jedním pilotem (včetně vzdáleného 
pilota) 

b) pro lety s více piloty, u nichž byla bezpečnost 
letu ohrožena z důvodu významného zvýšení 
pracovní zátěže zbývajících členů posádky; 
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- stavy množství zásoby paliva nebo jeho dodávky, 
vyžadující hlášení nouzové situace pilotem, jako je 
nedostatek paliva, vyčerpání paliva, přerušení 
dodávky paliva do motoru nebo neschopnost 
využít veškeré použitelné palivo na palubě; 

- narušení dráhy hodnocené stupněm závažnosti A. 
Informace o klasifikaci závažnosti jsou obsaženy 
v Manual on the Prevention of Runway Incursions 
(ICAO Doc 9870); 

- incidenty při vzletu a přistání, jako vyjetí do stran 
nebo za dráhu, přistání v předpolí; 

- selhání systémů (včetně ztráty výkonu nebo tahu), 
nebezpečné meteorologické jevy, let za hranicemi 
provozních omezení a jiné události, které 

způsobily nebo mohly způsobit těžkosti při řízení 
letadla; 

- selhání více než jednoho systému tam, kde je 
vyžadováno zálohování, pro vedení letadla 
a navigaci; 

- neúmyslné nebo v případě nouzového opatření 
záměrné uvolnění zavěšeného nákladu nebo 
jiného nákladu, který je přepravován vně letadla. 
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