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DODATEK D – SMĚRNICE PRO ZÍSKÁVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ 
ZÁZNAMŮ LETOVÝCH ZAPISOVAČŮ 

Počáteční období 

Doba po vzniku vážné letecké nehody je obdobím, 
kdy úřad (v ČR Ústav), odborně zjišťuje příčiny LN. Po 
vzniku letecké nehody je nutné co nejdříve získat       
a vyhodnotit záznamy letových zapisovačů. Průběh 
odborného zjišťování příčin je závislý na včasném 
určení problémových oblastí vzhledem k možnosti 
postupných změn hmotných důkazů nalezených 
v místě nehody. Kromě toho mohou být při včasném 
určení problémových oblastí stanovena bezpečnostní 
doporučení s cílem předcházení leteckým nehodám 
z obdobných příčin. 

Mnohé státy nejsou vybaveny prostředky pro 
získávání a vyhodnocování informací (letových údajů i 
zvuku v kabině) z letových zapisovačů a jsou proto 
odkázány na pomoc jiných států. Proto je velmi 
důležité, aby pověřený úřad (v ČR Ústav) státu, který 
vede odborné zjišťování příčin, tuto pomoc včas 
zajistil v odpovídajícím technickém zařízení. 

Volba technického zařízení 

Stát, který vede odborné zjišťování příčin, může 
požádat o pomoc jakýkoliv stát, o kterém se domnívá, 
že může při odborném zjišťování příčin nejlépe 
pomoci. Při odborném zjišťování příčin není vhodné 
používat standardní přehrávací zařízení a software 
výrobce, běžně používané v leteckých 
opravárenských zařízeních. V případě, že zapisovače 
byly při nehodě poškozeny, je obvykle nutné použít 
speciální technické prostředky pro získání a 
vyhodnocení záznamů. 

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 

e) 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. 

Účast Státu výroby (nebo projekce) a Státu 
provozovatele 

Stát výroby (nebo projekce), který je obvykle zapojen 
na získávání a vyhodnocování záznamů letových 
zapisovačů, je odpovědný za letovou způsobilost 
letadla a poskytnutá odborná stanoviska. Vzhledem 
k tomu, že informace zaznamenaná letovým 
zapisovačem může často odhalit problémy týkající se 
letové způsobilosti, je třeba, aby Stát výroby (nebo 
projekce) jmenoval svého představitele, který by se ve 
státě, jenž není Státem výroby (nebo projekce), 
zúčastnil při získávání a vyhodnocování záznamů 
palubních zapisovačů. 

Stát provozovatele je odpovědný za správnost 
letového provozu a může poskytnout pomoc při 
vyhodnocení těch provozních problémů, které se 
bezprostředně týkají provozovatele. Vzhledem k tomu, 
že informace zaznamenaná letovým zapisovačem 
může často odhalit problémy týkající se provozu, je 
třeba, aby se představitel Státu provozovatele 
zúčastnil při získávání a vyhodnocování záznamů 
letových zapisovačů. 

Doporučené postupy 

Záznamy zapisovače letových údajů (FDR) a 
zapisovače zvuku v kabině (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. 

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. 

Technické zařízení, ve kterém byly získány záznamy 
palubních zapisovačů ve prospěch jiného státu, je 
oprávněno vyjádřit své kritické připomínky 
k závěrečné zprávě tak, aby byly brány v úvahu 
charakteristické prvky z rozboru záznamů palubních 
zapisovačů. 
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Technické zařízení, ve kterém jsou získávány 
záznamy palubních zapisovačů, může požadovat 
pomoc specialistů výrobce nebo provozovatele letadla 
k ověření cejchovaných údajů a potvrzení 
zaznamenaných informací. 

Stát, který vede odborné zjišťování příčin, může do 
ukončení odborného zjišťování příčin ponechat 

v úschově původní záznamy nebo jejich kopie 
v technickém zařízení, ve kterém byly získány, za 
předpokladu, že dané technické zařízení zajistí 
patřičná bezpečnostní opatření k jejich ochraně, aby 
usnadnil včasné předložení informací v případě 
dodatečných dotazů nebo požadavků. 
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