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ČR: 

DODATEK R – EVIDENCE UDÁLOSTÍ V LETECKÉM PROVOZU 

Způsob vedení dokumentace o LN a I si určí jednotliví 
provozovatelé a organizace po dohodě s Ústavem a 
závisí na jejich možnostech, jaké prostředky k tomu 
použijí. 

 
1. DEFINICE VZTAŽENÉ K DODATKU R 
 
Událost (Occurrence) 

Letecké nehody, vážné incidenty, incidenty a další 
závady nebo nesprávné funkce letadla, jeho vybavení 
a všech prvků systému letectví, které se používají 
nebo mají být použity pro účely provozu letadla nebo 
v souvislosti s provozem letadla nebo s poskytováním 
služeb uspořádání letového provozu nebo navigační 
pomoci letadlu. 
 
Srážka za letu (Mid-air collision) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Událost, při které za letu dojde k přímému dotyku 
letadla s jiným letadlem nebo s letícím předmětem. 

Poznámka:  Je možné, aby let jednoho nebo obou 
letadel pokračoval dále. 

Srážka letadel na zemi (Collision on the ground 
between aircraft) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Došlo k přímému vzájemnému dotyku letadel na zemi. 

Srážka letícího letadla a vozidla / jiného letadla na 
zemi (Collision between an airborne aircraft and 
vehicle/another aircraft on the ground 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Došlo k přímému vzájemnému dotyku letadel, přičemž 
jedno z nich bylo na zemi a druhé letělo. 

Srážka letadla a vozidla / jiného letadla na zemi a 
vozidla / osoby / překážky (-ek) (Collision between 
an aircraft and vehicle / another aircraft on the 
ground and vehicle/person/obstruction(s) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Při manévrování na zemi došlo k přímému dotyku 
letadla s vozidlem / osobou / překážkou (-ami) 

Porušení minim rozstupu (Separation minima 
infringement) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Situace, kdy mezi letadly nebyla dodržena 
předepsaná minima rozstupu. 

Poznámka:  Ať už to vedlo k podání hlášení 
AIRPROX či nikoliv. 

Nedostatečný rozstup (Inadequate separation) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Situace, kdy neexistují předepsaná minima rozstupu, 
když bylo zjištěno, že letadla se vzájemně minula 
příliš blízko na to, aby piloti mohli zajistit bezpečný 
rozstup. 

Poznámka:  Ať už to vedlo k předání hlášení 
AIRPROX či nikoliv. 

Např. Let VFR a let IFR, o kterých bylo zjištěno, že se 
minuly příliš blízko. 

Situace blízká srážce s terénem při řízeném letu 
(Near CFIT) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Srážka s terénem při řízeném letu byla odvrácena, a 
to náhodně nebo akcí k vyhnutí. 

Poznámka: Alternativní výraz by mohl být: „CFTT: 
Řízený let proti terénu (controlled flight to terrain)“. 

Nepovolený vstup na dráhu s vynucenou akcí k 
vyhnutí (Runway incursion where avoiding action 
was necessary) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Jakákoliv nepovolená přítomnost letadla, vozidla, 
osoby nebo jiného objektu na dráze, kdy byla nutná 
akce k zabránění srážce s letadlem. 

Poznámka:  Dráhou se rozumí to, co je definicí 
v Annexu 14 ICAO označeno jako dráhový pás 
(runway strip), tj. vymezená plocha včetně RWY (tj. 
definovaná obdélníková plocha na pozemním letišti 
připravená pro přistání a vzlety letadel) a dojezdová 
dráha (stopway) (tj. definovaná obdélníková plocha na 
zemi na konci rozjezdu při vzletu připravená k použití 
jako vhodná plocha, na které může letadlo zastavit 
v případě přerušení vzletu), pokud je zřízena, určená 
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ke snížení nebezpečí poškození letadla v případě jeho 
vyjetí z RWY, a k zajištění bezpečnosti letadla nad 
pásem RWY při vzletu nebo přistání. 

Zahrnuje také ochranné plochy používané při 
zvláštních druzích provozu. 

Nepovolený vstup na dráhu bez vynucené akce  
k vyhnutí (Runway incursion where no avoiding 
action was necessary) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Jakákoliv nepovolená přítomnost letadla, vozidla, 
osoby nebo jiného objektu na dráze, kdy nebyla nutná 
akce k zabránění srážce s letadlem. 

Poznámka:  Viz poznámku u „nepovolený vstup na 
dráhu s vynucenou akcí k vyhnutí“. 

Neúmyslné vyjetí letadla z dráhy (Runway 
excursion by aircraft) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Letadlo přejelo okraj dráhy nebo vyjelo za konec 
dráhy. 

Poznámka:  Viz poznámku u „nepovolený vstup na 
dráhu bez vynucené akce k vyhnutí“. 

Odchylka letadla od povolení ATC (Aircraft 
deviation from ATC clearance) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Událost, při které letadlo nepostupuje podle podmínek 
stanovených řídícím stanovištěm ATC nebo jiným 
příslušným úřadem. 

Poznámka: Příslušný úřad je definován v Annexu 2 
ICAO. Zahrnuje situace, kdy: 

a) pilotem nebyly dodrženy instrukce udělené 
stanovištěm ATC s ohledem na nadmořskou 
výšku (krátkodobé nedodržení povolené hladiny 
při jejím dosahování – level burst) a/nebo kurz 
a/nebo rychlost a/nebo časové omezení a/nebo 
kód SSR; nebo 

b) pilot provedl manévr, který vyžaduje předchozí 
schválení ATC (ATC approval), aniž by měl 
takové schválení zajištěno. 

Odchylka letadla od příslušných předpisů ATM 
(Aircraft deviation from applicable ATM regulation) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Událost, při které letadlo neprovádí let podle 
příslušných předpisů ATM. 

Poznámka:  Např. jak je publikováno v Letecké 
informační příručce (AIP). 

Odchylka letadla od příslušných publikovaných 
postupů ATM (Aircraft deviation from applicable 
published ATM procedures) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Událost, při které letadlo neprovádí let podle 
příslušných publikovaných postupů ATM 

Poznámka:  Např. nesprávné provedení 
publikovaného standardního přístrojového odletu 
(SID) a příletu (STAR), nesprávné nastavení 
výškoměru. 

Nepovolené narušení vzdušného prostoru 
(Unauthorised penetration of airspace) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Narušení určité části vzdušného prostoru letadlem 
bez předchozího povolení příslušného úřadu (pokud 
je takové povolení požadováno). 

Poznámka:  "Příslušný úřad" je definován v 
Annexu 2 ICAO. 

Např. letadlo bez předchozího povolení příslušného 
úřadu vstoupilo do publikovaného zakázaného 
prostoru nebo do aktivního nebezpečného prostoru 
nebo letadlo vstoupilo do řízeného prostoru bez 
povolení ATC. 

Odchylka od stanoveného vybavení letadla pro 
potřeby ATM nebo schopnosti jej používat 
(Deviation from ATM related equipment carriage 
and operations) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Provedení letu, při kterém letadlo nemá na palubě 
povinné vybavení související s ATM (např. COM, 
NAV, SUR) nebo má na palubě vybavení související s 
ATM, které není provozuschopné, nebo situace, kdy 
žádný člen posádky není způsobilý používat takové 
vybavení a příslušné úřady neudělily ani v jednom 
případě výjimku. 

Poznámka:  "Příslušný úřad" je definován v 
Annexu 2 ICAO. 

Např. let po trati RNAV bez odpovídajícího 
požadovaného vybavení publikovaného v Letecké 
informační příručce. 

1.1 Události specifické pro ATM (ATM-
specific occurrences) 

Neschopnost poskytovat služby ATM (Inability to 
provide ATM services) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Událost, při které prvky pozemního systému ATM 
nejsou provozuschopné, nejsou v postačující míře 
provozuschopné, nejsou k dispozici, nebo jsou natolik 
narušené, že bezpečnost letového provozu 
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zajišťovaná pomocí letových navigačních služeb je 
nepříznivě ovlivněna nebo není zajištěna. 

- V souladu s hlavním cílem strategie ATM 2000+. 

Poznámka:  Systém ATM je soubor organizací, lidí, 
infrastruktury, vybavení, postupů, pravidel a informací 
využívaný k poskytování služeb ATM pro usnadnění 
bezpečného provádění letů a k provozu systémů. 

Neschopnost poskytovat služby ATS (Inability to 
provide ATS services) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Událost, při které pozemní prvky ATS nejsou 
provozuschopné, nejsou v postačující míře 
provozuschopné, nejsou k dispozici, nebo jsou natolik 
narušené, že bezpečnost letového provozu je 
nepříznivě ovlivněna nebo není zajištěna. 

- Letová provozní služba (Doc 4444 ICAO) "Výraz 
zahrnující letovou informační službu (FIS), 
pohotovostní službu, letovou poradní službu, službu 
řízení letového provozu (ATC - oblastní službu řízení, 
přibližovací službu řízení nebo letištní službu řízení)".  

Neschopnost poskytovat služby ASM (Uspořádání 
vzdušného prostoru) (Inability to provide ASM 
services) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Událost, při které pozemní prvky služeb uspořádání 
vzdušného prostoru nejsou provozuschopné, nejsou v 
postačující míře provozuschopné, nejsou k dispozici, 
nebo jsou natolik narušené, že bezpečnost letového 
provozu je nepříznivě ovlivněna, nebo není zajištěna. 

- Úkolem ASM je v rámci dané struktury vzdušného 
prostoru maximalizovat pomocí dynamických změn v 
čase využití vzdušného prostoru, který je k dispozici, a 
dočasně rozdělovat vzdušný prostor pro různé 
kategorie uživatelů podle krátkodobých potřeb. 
(EUROCONTROL IETF/DP/0043) 

Neschopnost poskytovat služby ATFM (Inability to 
provide ATFM services) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Událost, při které pozemní prvky systému uspořádání 
toku letového provozu nejsou provozuschopné, 
nejsou v postačující míře provozuschopné, nejsou k 
dispozici, nebo jsou natolik narušené, že bezpečnost 
letového provozu je nepříznivě ovlivněna, nebo není 
zajištěna. 

- Uspořádání toku letového provozu (ATFM) je 
souborem organizací, lidí, infrastruktury, vybavení, 
postupů, pravidel a informací, který se využívá k 
poskytování služeb uspořádání toku letového provozu 
uživatelům vzdušného prostoru. (EUROCONTROL 
IETF/DP/0043) 

Porucha spojovací funkce (Failure of 
communication function) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Situace, kdy dojde k selhání, částečnému selhání 
nebo takovému narušení spojení zajišťovaného 
pozemními prvky systému ATM, že požadované 
spojení nelze trvale udržovat. 

- Spojovací funkce je soubor organizací, lidí, 
infrastruktury, vybavení, postupů, pravidel a informací, 
který se využívá pro zajištění spojovacích služeb pro 
usnadnění bezpečného provádění letů a provozu 
systémů. 

Např. nesprávné vysílání důležitých zpráv. 

Porucha přehledové funkce (Failure of 
surveillance function) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Situace, kdy dojde k selhání, částečnému selhání, 
nebo takovému zhoršení přehledové funkce 
zajišťované pozemními prvky systému ATM, že 
požadovanou funkci pro ATS nelze trvale udržovat. 

- Přehledová funkce je soubor organizací, lidí, 
infrastruktury, vybavení, postupů, pravidel a informací, 
který se využívá pro zajištění přehledových služeb pro 
usnadnění bezpečného provádění letů a provozu 
systémů sledováním dráhy letu a monitorováním 
pohybů letadel (EUROCONTROL IETF/DP/0043). 

Porucha funkce zpracování a distribuce dat 
(Failure of data processing and distribution 
function) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Situace, kdy dojde ke selhání, částečnému selhání, 
nebo takovému zhoršení zpracování dat a jejich 
distribuce zajišťovaného pozemními prvky systému 
ATM, že požadovaný přenos dat v rámci ATS a/nebo 
mezi ATS a letadly nelze trvale zajišťovat. 

Např. selhání zpracovávání letových údajů. 

Porucha podpůrných informačních funkcí (Failure 
of support information function) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Situace, kdy dojde k selhání, částečnému selhání, 
nebo takovému zhoršení podpůrných informací, že 
poskytování podpůrných informací ATS nelze 
zajišťovat nebo je nesprávné. 

Např. nesprávné informace o větru během vzletu a 
přistání, nesprávná dráhová dohlednost, nesprávné 
nebo nedostatečné vyplňování letových plánů. 
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Porucha navigačních funkcí (Failure of navigation 
function) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Situace, kdy dojde k selhání, částečnému selhání, 
nebo takovému zhoršení funkce navigačních 
prostředků pozemního systému ATM, že 
požadovanou navigační výkonnost poskytovanou 
letadlům nelze trvale zajišťovat. 

- Navigační služby pro traťové účely a/nebo pro 
přistání poskytované uživatelům vzdušného prostoru 
pomocí pozemních nebo kosmických prostředků. 
(EUROCONTROL IETF/DP/0043) 

Bezpečnost systému ATM (ATM system security) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Situace, kdy dojde k selhání, částečnému selhání, 
nebo zhoršení služeb ATM v důsledku 
nepředvídaného významného nebezpečí. 

Např. požár, dým, záplavy, hrozba pumovým útokem, 
výbuch nebo sabotáž. 

 
1.2 Související údaje 

Počet letadel, kterých se událost týká (Number of 
involved aircraft) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Počet letadel, jejichž bezpečnost nebyla zajištěna, 
nebo která sehrála při dané události roli. 

- Definice letadla v Annexu 8 ICAO. 

Vozidla, kterých se událost týká (Vehicle(s) 
involved) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Účastní se nebo se neúčastní. 

Osoby, kterých se událost týká (Person(s) 
involved) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Účastní se nebo se neúčastní. 

Zvířata, kterých se událost týká (Animal(s) 
involved) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Účastní se nebo se neúčastní. 

Poznámka:  Týká se i ptáků. 

Stanoviště ATS (ATS units) 

Zdroj: Doc 9713 ICAO 

Výraz, zahrnující oblastní středisko řízení, přibližovací 
stanoviště řízení, nebo letištní řídící věž. 

- Podle označení příslušnou místní značkou ICAO. 

Poznámka:  Událost se může týkat více než 
jednoho stanoviště ATS. 
Měsíc výskytu události (Month of occurrence) 
 
Počet smrtelných zranění (Number of fatal 
injuries) 

Zdroj: Doc 9713 ICAO 

Počet smrtelných zranění posádky, cestujících nebo 
třetích osob, ke kterým došlo v důsledku provozu 
letadla. 

Blíže viz Hlava 1 definice Letecká nehoda 

Poznámka:  Představuje celkový součet všech 
smrtelných zranění, ke kterým došlo při letecké 
nehodě nehledě na počet letadel. 

Člen posádky (Crew member) 

Zdroj: Doc 9713 ICAO 

Osoba určená provozovatelem k plnění povinností v 
letadle za letu. 

Cestující (Passengers) 

Cestující včetně osob na palubě letadla jiných, než 
posádka letadla. 

Třetí osoby (Third parties) 

Třetí osoby, včetně osob dotčených leteckou nehodou 
nebo incidentem letadla, jiné než posádka letadla 
nebo cestující. 

Počet těžkých zranění (Number of serious injuries) 

Zdroj: Doc 9713 ICAO 

Zranění, které utrpěla osoba při letecké nehodě a 
které: 

-  vyžaduje hospitalizaci delší než 48 hodin, 
započaté do 7 dnů od vzniku zranění, nebo 

- mělo za následek zlomeninu jakékoli kosti 
(s výjimkou jednoduchých zlomenin prstů na ruce, 
na noze nebo zlomení nosu), nebo 

- způsobilo tržnou ránu mající za následek silné 
krvácení, poškození nervů, svalů nebo šlach; 
nebo 

-  způsobilo vnitřní zranění některého orgánu, nebo  

-  způsobilo popáleniny druhého nebo třetího stupně, 
nebo jakékoliv popáleniny zahrnující více než 5 
procent povrchu těla, nebo 
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-  způsobilo prokazatelné vystavení se infekčním 
látkám nebo nebezpečné radiaci. 

Poznámka:  Představuje celkový součet všech 
těžce zraněných osob, kterých se letecká nehoda 
týká, nehledě na počet letadel. 

 

Poškození letadla (damage to aircraft) 

Zdroj: Annex 13 ICAO 

Uvede se stručně stupeň poškození: zničení, 
poškození velkého rozsahu, malé poškození, bez 
poškození. 

Typ letadla (Aircraft type) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Jak je označen příslušným ICAO kódem typů letadel 
nebo celým názvem, pokud ICAO kód typu neexistuje. 

Poznámka:  Stejným způsobem jako vyplnění pole 
18 ZZZZ+ v letovém plánu nebo celým názvem. 
Např. A310, F27, kluzák. 

 
1.2.1 Druh letu (type of flight) 

 
Zdroj: ICAO 

Obchodní letecká doprava (Commercial air 
transport) 

Zdroj: Doc 9713 ICAO 

Jednorázový nebo opakovaný pravidelný nebo 
nepravidelný provoz letadla, které je k dispozici 
veřejnosti za úplatu nebo v nájmu (technická 
mezipřistání se do statistik ICAO zahrnují). 

Provoz všeobecného letectví (General aviation 
operation) 

Doc 9713 ICAO 
Provoz letadla jiný než obchodní letecká doprava 
nebo letecké práce. 

Letecké práce (aerial work) 

Zdroj: Doc 9713 ICAO 

Provoz letadla, při kterém se letadlo využívá pro 
zvláštní služby, jako např. v zemědělství, ve 
stavebnictví, při fotografování, průzkumu, pozorování 
a hlídkování, pátrání a záchraně, reklamě za letu, atd. 

Vojenský (military) 

Zdroj: Jane´s Aerospace Dictionary 

Letadlo provozované ozbrojenými silami, ať už 
legálními nebo povstaleckými, nehledě na typ letadla 
(kromě historických vojenských letadel v soukromém 
vlastnictví). 

Aerotaxi (Air taxi service) 

Zdroj: Doc 9713 ICAO 

Tento pojem může mít dva významy: Druh 
jednorázové služby, která se obvykle poskytuje letadly 
s malou kapacitou na základě předchozí objednávky 
(...) a v některých případech (...) se provozuje 
pravidelně s mezipřistáními prováděnými pouze 
v místech, kde mají nastoupit nebo vystoupit cestující 
anebo naložen anebo vyložen náklad. 

Cvičné lety (instruction flights) 

Provoz letadla, při kterém se letadlo používá pro 
letový výcvik. 

 
1.2.2 Druhy provozu 

Všeobecný letový provoz (General air traffic – 
GAT) 

Zdroj: EUROCONTROL (příručka Flexibile use of 
airspace) 

GAT (General Air Traffic) zahrnuje všechny lety 
prováděné v souladu s pravidly a postupy ICAO. 

Poznámka:  GAT může zahrnovat i vojenské lety, 
jejichž provozní předpisy zcela vyhovují pravidlům a 
postupům ICAO. 

Např. Vojenská dopravní letadla letící po civilních 
letových tratích. 

Letový provoz mimo pravidla ICAO (Operational 
air traffic – OAT) 

Zdroj: EUROCONTROL (příručka Flexibile use of 
airspace) 

Jiný letový provoz (OAT) : Jiný letový provoz zahrnuje 
všechny lety, které nevyhovují ustanovením pro 
všeobecný letový provoz (GAT) a pro které příslušné 
národní úřady stanovily pravidla a postupy. 

Poznámka:  Jiný letový provoz (OAT) může 
zahrnovat civilní lety, jako např. zkušební lety, které 
pro splnění jejich provozních požadavků vyžadují 
některé odchylky od pravidel ICAO. 

Např. lety protivzdušné obrany nebo cvičné lety ve 
vojenském vzdušném prostoru. 
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1.2.3 Fáze provozu ATM 

Pojíždění (Taxi) 

Zdroj: FCO/ET1/ST02/DEL/1.0 EUROCONTROL 

Zahrnuje pojíždění při odletu (departure-taxi) (od 
odstranění špalků do začátku rozjezdu při vzletu) a 
pojíždění při příletu (arrival taxi) (od opuštění dráhy 
nebo od úplného zastavení na dráze do založení 
špalků). 

-  pojíždění při odletu (departure taxi) podle ADREPu 
ICAO: stání na parkovací ploše-spouštění motorů-
motory v provozu-motorová zkouška-otáčení 
rotoru, a další, a 
pojíždění-vytlačování/vlečení, pojíždění na dráhu, 
pojíždění za letu, a další fáze 

-  pojíždění při příletu (arrival taxi) podle ADREPu 
ICAO: pojíždění z dráhy, pojíždění za letu a další a 
stání na parkovací ploše - motory v provozu, 
otáčení rotoru, a další fáze. 

Odlet (Departure) 

Zdroj: FCO/ET1/ST02/DEL/1.0 EUROCONTROL 

Od začátku rozjezdu při vzletu do vrcholu stoupání. 

- Podle ADREPu ICAO: Rozjezd při vzletu, přerušení 
vzletu, počáteční stoupání, stoupání po zasunutí 
podvozku, nouzové / neřízené klesání při vzletu, další 
fáze. 

Traťový let (En-route) 

Zdroj: FCO/ET1/ST02/DEL/1.0 EUROCONTROL 

Doba od dosažení vrcholu stoupání do dosažení 
vrcholu klesání kromě doby plnění úkolu za letu 
(mission phase). 

- Podle ADREPu ICAO: Vzlet-stoupání do 
vyčkávacího obrazce, celá doba letu po trati, celá 
doba manévrování, přiblížení-vyčkávání, střední 
přiblížení, let po okruhu po větru anebo po třetí 
zatáčce, přerušení přiblížení před výškou rozhodnutí, 
nouzové/neřízené klesání, další fáze. 

Přílet (Arrival) 

Zdroj: FCO/ET1/ST02/DEL/1.0 EUROCONTROL 

Od vrcholu klesání do opuštění dráhy nebo do 
úplného zastavení na dráze. 

- Podle ADREPu ICAO: Konečné přiblížení, let po 
okruhu anebo po čtvrté zatáčce, nezdařené 
přiblížení/průlet a všechny fáze přistání. 

 

1.2.4 Pravidla letu (flight rules) 

Pravidla pro let podle přístrojů (Instrument flight 
rules) 

Zdroj: Doc 9713 ICAO 

Soubor pravidel, podle kterých se řídí provádění letů 
za meteorologických podmínek pro let podle přístrojů. 

Pravidla pro let za viditelnosti (Visual flight rules) 

Zdroj: Doc 9713 ICAO 

Pravidla pro let za viditelnosti. 

Poznámka:  Ta zahrnují zvláštní lety VFR (Doc 
9713 ICAO Let VFR, kterému vydala služba řízení 
letového provozu povolení k letu v řízeném okrsku  
v meteorologických podmínkách horších než VMC.)  
a řízené lety VFR (řízený let provedený v souladu 
s pravidly pro let za viditelnosti). 

Druh služeb uspořádání letového provozu (ATM) 
(Type of air traffic management (ATM) service 
provided) 

Zdroj: Zpráva ICAO z 10. letecké konference, 
Montreal, Doc 9583 AN – CONF/10EUROCONTROL 
FCO/ET1/ST02/DEL/1.0 

Základní složkou pozemních služeb uspořádání 
letového provozu (ATM) je Letová provozní služba 
(ATS) a doplňující složky jsou uspořádání vzdušného 
prostoru (ASM) a uspořádání toku letového provozu 
(ATFM). 

Poznámka:  Účelem ATM je umožnit 
provozovatelům letadel uskutečnit plánované časy 
odletu a příletu a s minimálními průtahy dodržet 
průběh letu, který si zvolili, aniž by byla snížena 
bezpečnost letového provozu. 

- Definice ATS v Doc 4444 ICAO: „Výraz zahrnující 
letovou informační službu (FIS), pohotovostní službu 
(alerting service), letovou poradní službu, službu 
řízení letového provozu (ATC) (oblastní službu řízení, 
přibližovací službu řízení nebo letištní službu řízení). 

Řízení letového provozu (ATC) (Air traffic control) 

Zdroj: Doc 9713 ICAO 

Služba řízení letového provozu 

Služba poskytovaná za účelem:  

a) zabraňovat srážkám 

1) mezi letadly a 

2) na provozní ploše mezi letadly a překážkami 

b)  udržovat rychlý a spořádaný tok letového provozu 
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Oblastní služba řízení (Area control service) 

Zdroj: Doc 9713 ICAO 

Služba řízení letového provozu pro řízené lety 
v řízených oblastech. 

- Doc 9713 ICAO – Oblastní středisko řízení (ACC). 
Stanoviště, ustavené k poskytování služby řízení 
letového provozu řízeným letům v řízených oblastech 
pod jeho pravomocí. 

Přibližovací služba řízení (Approach control 
service) 

Zdroj: Doc 9713 ICAO 

Služba řízení letového provozu pro řízené lety 
přilétávajících a odlétávajících letadel. 

- Doc 9713 ICAO – Přibližovací stanoviště řízení; 
APP. Stanoviště ustanovené k poskytování služby 
řízení letového provozu řízeným letům letadel 
přilétávajících na jedno nebo na více letišť nebo 
odlétávajících z nich. 

Letištní služba řízení (Aerodrome control service) 

Zdroj: Doc 9713 ICAO 

Služba řízení letového provozu pro letištní provoz. 

- Doc 9713 ICAO – Letištní provoz. Veškerý provoz na 
provozní ploše letiště a všechna letadla letící 
v blízkosti letiště. 

Poznámka:  Letadlo je v blízkosti letiště, když letí 
po letištním okruhu, když do něj vstupuje nebo jej 
opouští. 

Letová poradní služba (Air traffic advisory service) 

Zdroj: Doc 9731 ICAO 

Služba poskytovaná v letovém poradním vzdušném 
prostoru k zajištění rozstupů, pokud je to proveditelné, 
mezi letadly, která letí podle letového plánu IFR. 

Letová informační služba (Flight information 
service) (FIS) 

Zdroj: Doc 9713 ICAO 

Služba poskytovaná za účelem podávání rad  
a informací k bezpečnému a účinnému provádění letů. 
Služba poskytovaná v letovém poradním vzdušném 
prostoru k zajištění rozstupů, pokud je to proveditelné, 
mezi letadly, která letí podle letového plánu IFR. 

Pohotovostní služba (Alerting service) (ALRS) 

Zdroj: Doc 9713 ICAO 

Služba poskytovaná za účelem vyrozumívání 
příslušných organizací o letadlech, kterým se má 

poskytnout pátrací a záchranná služba a asistence 
těmto organizacím podle potřeby. 

Radarové řízení (Radar control) 

Zdroj: Doc 9713 ICAO 

Pojem označující, že informací získaných z radaru se 
používá přímo k poskytování služby řízení letového 
provozu. 

Radarová služba (Radar service) 

Zdroj: Doc 9713 ICAO 

Výraz používaný k označení služby poskytované 
přímo s pomocí radaru. 

 
Procedurální služba (Procedural service) 

Zdroj: Doc 9713 ICAO 

Neradarový rozstup, procedurální řízení. Rozstupy 
používané, když jsou informace o poloze letadel 
získávané z jiných zdrojů než z radaru. 

Vzdušné prostory letových provozních služeb (Air 
traffic services air spaces) 

Zdroj: Doc 9713 ICAO 

Abecedně označené vzdušné prostory stanovených 
rozměrů, uvnitř kterých mohou být prováděny určité 
druhy letů a pro které jsou vymezeny letové provozní 
služby a pravidla provozu. 

- Annex 11 ICAO definuje 7 tříd vzdušného prostoru 
ATS. Rozdělení do tříd by mělo odpovídat 
příslušnému písmenu dle ICAO, t.j. třídě A, B, C, D, E, 
F, G nebo jiné pro uplatnění místních odchylek, jako 
např. G+ nebo G* ve státech Skandinávie. 

Omezený prostor (Restricted area) 

Zdroj: Doc 9713 ICAO 

Vzdušný prostor vymezených rozměrů nad pozemními 
prostory nebo mezinárodními vodami států, ve kterém 
je let letadla omezen v souladu se stanovenými 
podmínkami. 

Zakázaný prostor (Prohibited area) 

Zdroj: Doc 9713 ICAO 

Vzdušný prostor vymezených rozměrů nad pozemními 
prostory nebo teritoriálními vodami státu, ve kterém 
jsou lety letadel zakázány. 
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Nebezpečný prostor (Danger area) 

Zdroj: Doc 9713 ICAO 

Vzdušný prostor vymezených rozměrů, ve kterém 
mohou v určité době probíhat činnosti nebezpečné 
pro let letadla. 

 
1.2.5 Druh hlášení (Type of report) 
 

Zdroj informací, buď člověk nebo systém, který 
upozornil na to, že došlo události. 

AIRPROX (AIRPROX) 

Zdroj: Doc 4444 ICAO 

Kódový výraz používaný při hlášení událostí v letovém 
provozu a k označení blízkosti letadel. 

- Doc 4444 ICAO – Blízkost za letu (air proximity) je 
„situace, ve které podle názoru pilota nebo personálu 
letových provozních služeb vzdálenost mezi letadly, 
stejně jako jejich vzájemné polohy a rychlosti byly 
takové, že bezpečnost letadel, kterých se to týká 
mohla být ohrožena. Blízkost letadla se klasifikuje 
takto ...“ (Jsou zmíněny čtyři stupně závažnosti – viz 
příslušná část tohoto dokumentu).  

Hlášení ACAS (ACAS report) 

Oznámení a/nebo hlášení velitele letadla příslušnému 
stanovišti ATS a následující hlášení řídícího letového 
provozu, že letadlo provádělo manévr podle informace 
systému ACAS. 

Byly provedeny změny následující definice z JAA NPA 
OPS-15 (revidovaný JAR OPS): 

- Oznámení a hlášení velitele letadla příslušnému 
stanovišti ATS, kdykoliv letadlo za letu bylo nuceno 
provést manévr v důsledku ACAS RA 

Poznámka:  Viz níže uvedená definice systému 
ACAS. 

Jiná hlášení o událostech (Other occurrence 
reports) 

Oznámení a/nebo hlášení podané kýmkoliv. 

Poznámka:  Např. hlášení, které podal cestující. 

 
1.2.6 Druhy varovných signálů monitorovacích 
systémů (type of monitoring system alerts) 

Poznámka: Ekvivalentní se spouštěcím 
mechanismem (triggering mechanism). 

STCA (STCA) 

Varování před hrozícím konfliktem (Short Term 
Conflict Alert): Automatický systém, který na displeji 

zobrazujícím situaci v letovém provozu varuje řídící 
letového provozu před možnými konflikty mezi letadly.  

Poznámka: Současné STCA zahrnuje pozemní 
systémy SSR při využití počítačově zpracovaných 
předpovídaných trajektorií v třírozměrném prostoru 
a tak poskytuje personálu řízení letového provozu 
výstrahy krátce před skutečnými nebo možnými 
konflikty letadel. Výstraha se děje několik minut 
(obvykle 2 až 3) před vypočítaným okamžikem 
konfliktu. 

MSAW (MSAW) 

Zdroj: EUROCONTROL 

Výstraha na minimální bezpečnou nadmořskou výšku 
(Minimum Safe Altitude Warning): Automatický 
systém, který varuje řídící letového provozu 
v situacích, kdy letadlo letí, nebo kdy se předpokládá, 
že poletí v takové nadmořské výšce, že existuje 
nebezpečí srážky s terénem / překážkou. 

APW (APW) 

Zdroj: EUROCONTROL 

Výstraha  na narušení vzdušného prostoru (Area 
Proximity Warning): Účelem APW je upozornit na 
situace, kdy volitelná (SNET) letadla letí v části 
(SNET) vzdušného prostoru, která je chráněna, nebo 
se předpokládá, že do ní poletí. 

- EUROCONTROL – APW Operational Concept. APW 
informuje řídícího letového provozu, pokud se 
předpokládá, že letadlo naruší, nebo pokud letadlo 
narušilo část (SNET) vzdušného prostoru, která je 
definovaná jako chráněná. Narušení může být ve 
svislé nebo horizontální rovině nebo v jejich 
kombinaci. 

Poznámka:  Části vzdušného prostoru (SNET) 
(regions (SNET)) 

Části vzdušného prostoru (SNET) jsou prostředkem 
pro stanovení zvláštních vlastností různých částí 
vzdušného prostoru. Tyto vlastnosti mohou zahrnovat 
například kritéria rozstupů pro STCA, minimální 
bezpečné nadmořské výšky (SNET), nebo kódy módu 
A pro letadla, kterým je povoleno vstoupit do dané 
části vzdušného prostoru, která je chráněna 
systémem APW. 

GPWS (GPWS) 

Zdroj: Annex 6 ICAO, ustanovení 6.15.8 

Systém signalizace nebezpečného přiblížení k zemi 
(Ground Proximity Warning System): Sytém, který 
poskytuje automaticky letové posádce včasnou a 
nezáměnnou výstrahu, jestliže je letoun v potenciálně 
nebezpečné blízkosti země. 

Poznámka:  To zahrnuje i Enhanced GPWS. 



DODATEK R   PŘEDPIS L 13 

 
   1.5.2009 
  DR - 9 Změna č. 3/ČR 

ACAS (ACAS) 

Zdroj: Doc 9713 ICAO a Annex 10 ICAO 

Palubní protisrážkový systém (airborne collision 
avoidance system): Palubní systém založený na 
signálech odpovídače sekundárního radaru (SSR), 
který pracuje nezávisle na pozemním zařízení a 
poskytuje pilotovi upozornění o možném nebezpečí 
srážky letadel, která jsou vybavena odpovídačem 
SSR. 

Poznámka 1:   V dané souvislosti “nezávisle” 
znamená, že ACAS pracuje nezávisle na jiných 
systémech, používaných letovými provozními 
službami, s výjimkou spojení s pozemní stanicí módu 
S.  

Poznámka 2:   Výše uvedené odkazy na 
odpovídače SSR se vztahují k odpovídačům, 
pracujícím v módu C nebo S 

A-SMGCS (A-SMGCS) 

Zdroj: Návrh ICAO European Manual A-SMGCS 
AOPG PT/2 

Zdokonalené naváděcí a řídící systémy pro pohyb na 
zemi (Advanced Surface Movement Guidance and 
Control Systems): Systémy, které zajišťují směrování, 
navádění a řízení při pohybu letadel a příslušných 
vozidel po zemi a jejich sledování, aby byl umožněn 
stejný rozsah provozu za všech místních 
meteorologických podmínek v rámci dosažené 
provozní úrovně dohlednosti (AVOL) daného letiště při 
udržení požadované úrovně bezpečnosti. 

Poznámka:  Provozní úroveň dohlednosti letiště 
(aerodrome visibility operational level - AVOL): 
Minimální nebo větší dohlednost, při které může být 
proveden vyhlášený počet pohybů za jednotku času.  

Další varovná zařízení (Other alerting devices) 

Varovná zařízení jiná než STCA, MSAW, GPWS, 
ACAS, A-SMGCS. 

 
1.3 Podíl systému ATM na vzniku letecké 
nehody anebo incidentu (ATM system contribution 
to accident / incident 

 
Přímý (Direct) 

Pokud bylo zjištěno, že nejméně jedna činnost (event) 
nebo prvek (item) ATM byly PŘÍMO 
součástí příčinného řetězce vedoucího k letecké 
nehodě nebo incidentu. 

Existuje domněnka, že bez této činnosti (event) ATM 
by k dané události nedošlo. 

Např. porucha systému nebo neprovedení určité 
činnosti. 

Nepřímý (Indirect) 

Pokud bylo zjištěno, že žádná činnost (event) ani 
prvek (item) ATM nebyly PŘÍMO součástí příčinného 
řetězce vedoucího k letecké nehodě nebo incidentu, 
ale kdy nejméně jedna činnost (event) ATM mohla 
zvýšit úroveň rizika nebo hrát určitou roli 
v pravděpodobnosti výskytu této události pro dané 
letadlo. 

Existuje domněnka, že bez této činnosti (event) ATM 
by k dané letecké nehodě nebo incidentu stejně 
mohlo dojít. 

Např. řídící letového provozu nepoužil frázi „avoiding 
action (akce k vyhnutí)“. 

Bez vlivu (No involvement) 

Pokud bylo zjištěno, že žádná činnost (event) ATM 
nebyla přímo ani nepřímo součástí příčinného řetězce 
vedoucího k letecké nehodě nebo incidentu. 

Poznámka:   To zahrnuje situace, kdy pozemní 
složky ATM neměly s výskytem události ovlivňující 
bezpečnost letového provozu nic společného. 

 
1.4 Kategorie příčin (Categories of causes) 

Poznámka:  Některé příčiny mohou být svojí 
povahou samostatné a jediné, ale často jsou 
kombinací různých faktorů. Následují příklady 
kategorií příčin, ale nejde v žádném případě o 
vyčerpávající seznam. 

Příčina (Cause) 

Zdroj: Annex 13 ICAO 

Viz definice Příčiny v Hlavě 1. 

EUROCONTROL chápe „příčinu (cause)“ jako širší 
význam tohoto výrazu tak, aby zahrnoval i příčiny 
událostí specifických pro ATM (t.j. konání, opomenutí, 
činnosti, podmínky anebo jejich kombinace, které 
vedly k události ovlivňující bezpečnost letového 
provozu. 

Personál služeb ATM (ATM services personel) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Osoby určené k vykonávání provozních povinností 
přímo souvisejících s poskytováním služeb ATM. 

Zdravotní / fyziologické / psychické / 
psychosociální (Physical / Physiological / 
Psychological / Psychosocial): 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Pokud osobní vlastnosti personálu, včetně úrovně 
způsobilosti tohoto personálu plnit pracovní úkoly, 
nebyly na odpovídající úrovni. 
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To zahrnuje (viz názvosloví HEIDI) nedostatky 
způsobilosti (například zkušenost, kvalifikace, 
nedávná praxe, dovednost, technika, nestandardní 
technika, rozhodování, schopnost řešit úkoly, učení, 
stanovování priorit, plánování plnění úkolů, opomíjení 
nebo rozdělování úkolů, dovednost spolupracovat v 
týmu, komunikace), ale také zdravotní problémy (jako 
například zdravotní omezení, omezení smyslového 
vnímání), fyziologické problémy (jako například 
nemoc, zdraví, únava) psychologické problémy (jako 
například omyly, přehlédnutí, chyby, mentální 
kapacita, pozornost, vnímání a sledování, osobnost a 
přístup k plnění úkolů, mentální a emoční stav), a 
psychosociální problémy (jako například uspokojení 
s pracovním zařazením, vlivy sociálního prostředí, 
rodinné záležitosti). 

Vliv pracovního prostředí (Interface-working 
environment) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Pokud pracovní prostředí není vhodné pro využívání 
personálem k plnění jeho pracovních úkolů. 

To zahrnuje (viz názvosloví HEIDI) fyzické prostředí 
(jako například uspořádání letiště/místa vzletů  
a přistání, pracovní prostředí, vybavení pro 
poskytování služeb řízení letového provozu a jeho 
ergonomika), software (jako například automatické 
ochrany a výstrahy) a poskytování informací (jako 
například informací o meteorologických podmínkách).  

Požadavky vyplývající z provozních úkolů 
(Operational tasks demand) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Požadavky přímo související se samotnými 
provozními úkoly. 

To zahrnuje (viz názvosloví HEIDI) zejména příčiny 
související s vysokým pracovním zatížením (jako 
například neočekávané požadavky), s nouzovými a 
nezvyklými situacemi, nebo s nočními uzávěrami 
letišť. 

Provozní postupy a pokyny pro personál služeb 
ATM (ATM service personnel operating 
procedures and instructions) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Psané postupy a pokyny používané personálem 
služeb ATM při plnění pracovních povinností přímo 
nebo nepřímo souvisejících s poskytováním služeb 
ATM. 

Poznámka: To zahrnuje jak odpovídající 
/neodpovídající úroveň pokynů/postupů tak nesprávné 
použití nebo nepoužití těchto postupů. 

Poznámka:  Tyto postupy a pokyny mohou být 
výsledkem vyhodnocení bezpečnosti souvisejícího se 
zavedením nového systému ATM nebo se změnou 
systému stávajícího. 

Provozní postupy ATC (Operational ATC 
procedures) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Psané postupy a pokyny používané personálem řízení 
letového provozu při plnění pracovních povinností 
přímo souvisejících s poskytováním služeb ATM. 

Poznámka:  Postupy řízení letového provozu 
zahrnují řízení a zajištění provozu včetně předání 
řízení, použití kritérií pro rozstupy, řešení konfliktních 
situací, metodiku pro umožnění maximálního toku 
letového provozu a všeobecnou komunikaci mezi 
řídícími letového provozu navzájem a mezi řídícími 
letového provozu a piloty. Zahrnují rovněž způsob, 
jakým se využívá dostupné vybavení při řešení 
jednotlivých úkolů řízení letového provozu a činnost 
v případě poruchy tohoto vybavení.  

Další provozní postupy služeb ATM (Other 
operational ATM service procedures) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Psané postupy a pokyny používané personálem ATM 
jiným než personál ATC při plnění pracovních 
povinností přímo nebo nepřímo souvisejících 
s poskytováním služeb ATM. 

Poznámka:   Další postupy ATM zahrnují rozhraní 
mezi provozovateli (podávání letových plánů) nebo 
stavem/využíváním letecké informační příručky nebo 
definic a šířením ATISu. 

Postupy pro návrh, správu a údržbu systémů 
(Engineering and maintenance procedures) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Psané postupy a pokyny používané personálem pro 
návrh, správu a údržbu systémů při plnění pracovních 
povinností souvisejících s poskytováním služeb ATM. 

Poznámka:  Takové postupy se vztahují k provozu 
technického vybavení a ke kontrole provozního 
vybavení včetně běžné údržby a oprav vybavení po 
poruše a postupů používaných pro návrhy, instalaci a 
schvalování nového vybavení. 

Rozhraní mezi stanovišti služeb ATM (Interface 
between ATM service units) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Hranice vzdušného prostoru mezi sousedními částmi 
dvou systémů ATM. 

Poznámka:  To zahrnuje všechny činnosti mezi 
stanovišti přes hranice vzdušného prostoru a rozhraní 
těchto systémů (t.j. například shoda / slučitelnost, 
atd.) 
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Infrastruktura, zařízení, technické systémy služeb 
ATM (ATM service infrastructure / facilities / 
technical systems) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Technické systémy a subsystémy, jejichž funkce 
přímo podporuje poskytování služeb ATM a také 
stavební infrastruktura umožňující poskytování služeb 
ATM. 

Záležitosti hardwaru (Hardware issues) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Závady nebo nepravidelnosti v činnosti prvků 
hardwaru a jejich součástí. 

Poznámka:  Během celé doby životnosti: Návrh / 
schvalování / provoz / údržba. 

Záležitosti softwaru (Software issues) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Závady nebo nepravidelnosti v činnosti prvků softwaru 
a jejich součástí. 

Poznámka:  Během celé doby životnosti: Návrh / 
schvalování / provoz / údržba. 

Záležitosti integrace (Integration issues) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Závady nebo nepravidelnosti v rozhraní mezi 
jednotlivými systémy / prvky vybavení. 

Poznámka:  To zahrnuje i integraci vzduch-země a 
země-země. 

Uspořádání letiště a jeho infrastruktura 
(Aerodrome layout and infrastructure) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Fyzikální vlastnosti letiště a okolního prostředí. 

Poznámka:  To zahrnuje uspořádání letiště, jeho 
fyzikální vlastnosti, uspořádání pohybových ploch 
uspořádání překážkových rovin letiště, jak je uvedeno 
v Annexu 14 ICAO. 

Uspořádání vzdušného prostoru (Airspace 
structure) 

Zdroj: Collins Concise Dictionary 

Uspořádání nebo forma vzdušného prostoru ke 
specifickému využití letovým provozem. 

Uspořádání tratí (Route structure) 

Zdroj: IETF/DP/0043 EUROCONTROL 

Celek tratí ATS, jejich vedení definovaných 
v koncových řízených oblastech a další prvky 
uspořádání vzdušného prostoru (např. vyčkávací 
prostory) definované pro použití provozovateli letadel 
ve využitelných částech vzdušného prostoru. 

Poznámka:  Definice sítě tratí (route network). 

Kapacita (Capacity) 

Zdroj: Doc 9306 ICAO (pro provozní kapacitu) 

Počet letadel, která mají během stanoveného 
časového období vstoupit do určité části vzdušného 
prostoru nebo letět na daná letiště. 

- IETF/DP/0043 EUROCONTROL definuje druhy 
kapacity (odbavovací plocha, přílet, odlet, tok letového 
provozu, dráha v používání (RWY), odbavovací 
budova, přestup). 

Poznámka:  Možné příčiny událostí související 
s kapacitou je třeba podrobit rozboru a neomezovat se 
přitom pouze na číselné údaje kapacity uváděné státy 
anebo poskytovateli služeb ATM. 

Sektorizace (Sectorisation) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Rozdělení vzdušného prostoru do sektorů podle 
předem definovaných kritérií za účelem zajištění 
provozu. 

- Sektory jak jsou definované v Doc 8400/4 ICAO. 

Poznámka:  Zde uváděné rozdělení do sektorů se 
vztahuje k aktuálnímu rozdělení vzdušného prostoru, 
které je založeno na kombinaci sektorů předem 
definovaných jak za účelem optimálního zajištění 
provozu tak využití lidských zdrojů. 

Vzdušné prostory ATS (ATS airspaces) 

Zdroj: Doc 9713 ICAO 

Abecedně označené vzdušné prostory stanovených 
rozměrů, uvnitř kterých mohou být prováděny určité 
druhy letů a pro které jsou vymezeny letové provozní 
služby a pravidla provozu. 

Poznámka:  Příčiny v této kategorii mohou 
zahrnovat nesprávnou klasifikaci vzdušného prostoru. 

Struktura organizace a politika vedení organizace 
(Company structure and management policy) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Existující struktura a prováděná politika vedení 
systému ATM a organizací poskytovatelů služeb ATM. 

Poznámka:  To zahrnuje politiku související se 
způsobem chodu organizace, která směřuje k tomu, 
aby nepodléhala řízení jednotlivou osobou, a která 
může ovlivnit bezpečnost. 
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Řízení provozních složek (Operational line 
management) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Právě probíhající provoz ATM a denní řízení zdrojů 
podle předvídaného provozního zatížení. 

Příčiny této kategorie mohou zahrnovat například 
nesprávné rozdělení pracovního zatížení, dozoru, 
obsazení provozních pracovních míst, zvýšení 
intenzity letového provozu. 

Systém řízení bezpečnosti (Safety management 
system) 

Zdroj: EUROCONTROL 

Postup používaný organizacemi poskytujícími služby 
nebo výrobky související s bezpečností, jehož cílem je 
odpovídajícím způsobem zajistit všechny prvky 
bezpečnosti poskytovaných služeb. 

Poznámka:  To zahrnuje: 

- zavedení bezpečnostní politiky organizace a 
standardů (které splňují alespoň předpisové 
požadavky) 

- dostatečné zdroje pro podporu zavádění systému 
řízení bezpečnosti 

- způsoby vyhodnocování výsledků bezpečnostní 
politiky a mechanismus pro provádění 
nápravných opatření. 

Např. příčiny v této kategorii mohou zahrnovat 
nejednoznačnost provozních postupů ATC, 
nedostupnost nebo nesprávnost provozní 
dokumentace, nesprávné vyhodnocení rizik při 
zavádění změn v systémech ATM, nesprávný výcvik 
 a selhání při provádění nápravných opatření poté,  
co odborné zjišťování příčin určité události vedlo  
ke vzniku bezpečnostních doporučení. 

Organizační uspořádání (Institutional 
arrangements) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Uspořádání zvolené jedním státem pro zajištění 
poskytování služeb ATM, které může vést k tlakům na 
personál. 

Poznámka:  To zahrnuje úvahy o právním 
postavení organizace poskytovatele služeb ATM, tj. 
veřejný, částečně veřejný, soukromý sektor, a vztahy 
mezi regulátorem a poskytovatelem služeb ATM. 

Personální politika (Management / personnel 
policy) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Politika řízení personálu uplatňovaná organizací 
poskytující služby ATM. 

Poznámka: To zahrnuje (viz názvosloví HEIDI) 
získávání, zálohování, plánování, lhůty a podmínky, 
obsazování míst personálem. 

Regulační činnosti (Regulatory activities) 

Zdroj: HEIDI EUROCONTROL 

Stanovování pravidel a politiky, jakož i sledování jejich 
plnění organizacemi poskytujícími služby ATM. 

Regulace (Regulation) 

Zdroj: Strategie ATM 2000+ 

Přijetí, a naplňování pravidel pro dosažení 
stanovených cílů těmi, na které se vztahuje regulační 
proces. 

Poznámka:  Navržená definice „regulace“ 
(regulation) v ATM 2000+. 

- Příčiny v této kategorii by mohly zahrnovat (viz 
názvosloví HEIDI) nesprávné předpisové a certifikační 
standardy a nesprávné nebo chybějící předpisové 
požadavky bezpečnosti. 

Schvalovací proces (approval process) 

Zdroj: Strategie ATM 2000+ 

Proces, kterým příslušný orgán, jednající v rámci 
právního řádu, vydává formální uznání, že výrobek, 
proces nebo služba splňuje příslušné předpisové 
požadavky na bezpečnost.  

Poznámka: Navržená definice „certifikace“ 
(certification) v ATM 2000+. 

- Příčiny v této kategorii mohou zahrnovat (viz 
názvosloví HEIDI) nesprávné předpisové postupy, 
inspekce, sledování, přehledy, audity a zkoušky) a 
dále špatný dozor plnění předpisů a špatné použití 
předpisů. 

Bezpečnostní doporučení (safety 
recommendations) 

Zdroj: Annex 13 ICAO 

Viz Hlava 1  

Poznámka:  Platí všeobecně pro letecké nehody a 
vážné incidenty a zpracovávají ho úřady pro odborné 
zjišťování příčin nehod. 

Zásahy pro zvýšení bezpečnosti (Safety 
interventions) 

Návrh organizace provádějící vyhodnocení události 
založený na informacích získaných z těchto 
vyhodnocení s cílem předcházet leteckým nehodám a 
incidentům. 

Poznámka:  Platí všeobecně pro letecké nehody a 
vážné incidenty letadel i pro události specifické pro 
ATM a je zpracovává všemi organizacemi 
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oprávněnými vyhodnocovat události související 
s bezpečností včetně regulátorů. 

 

1.5  Definice závažnosti 

 
Letecká nehoda (Accident) 

Viz definice v Hlavě 1 

Poznámka:  Letecké nehody spojené s ATM 
zahrnují zejména srážky letadel, letadel a překážek 
(vozidla, osoby, zvířata, objekty), srážky s terénem při 
řízeném letu (CFIT) a ztráty kontroly nad letadlem 
v důsledku meteorologických podmínek nebo 
turbulence v úplavu. 

Vážný incident (Serious incident) 

Viz definice v Hlavě 1 

Vážné incidenty spojené s ATM zahrnují zejména 
situace kriticky blízké srážce letadel, letadel  
a překážek, situace kriticky blízké CFIT a situace 
kriticky blízké ztrátě kontroly nad letadlem v důsledku 
meteorologických podmínek nebo turbulence v 
úplavu. 

Velký incident (Major incident) 

Incident spojený s provozem letadla, kdy mohla být 
snížena jeho bezpečnost, což vedlo ke skoro kolizi 
mezi letadly, se zemí nebo s překážkami (tj. došlo k 
porušení meze bezpečnosti, které nebylo důsledkem 
instrukcí ATC). 

Velké incidenty spojené s ATM zahrnují zejména 
situace blízké srážce letadel, situace blízké srážce 
letadel a překážek a situace blízko CFIT. 

Významný incident (Significant indident) 

Incident, jehož okolnosti naznačují, že by došlo 
k nehodě, vážnému, nebo velkému incidentu, pokud 
by riziko nebylo zvládnuto nebo pokud by se 
v blízkosti nacházelo jiné letadlo. 

Významné incidenty spojené s ATM zahrnují zejména 
situace, kdy by za jiných podmínek došlo ke srážce  /  
k situaci blízké srážce. 

Úplná ztráta schopnosti poskytovat bezpečné 
služby ATM (Total inability to provide safe ATM 
service) 

Událost spojená s úplnou neschopností poskytovat 
jakékoliv ATM služby dle příslušných předpisových 
požadavků na bezpečnost. Jedná se buď o: 

- Náhlý a nezvladatelný úplný výpadek služeb ATM 
nebo ztráta přehledu o situaci, nebo 

- Zcela chybné služby ATM nebo situace, kdy 
personál ATS dostává chybné informace. 

Vážné narušení schopnosti poskytovat bezpečné 
služby ATM (Serious inability to provide safe ATM 
service) 

Událost spojená s téměř úplnou a náhlou 
neschopností poskytovat jakékoliv služby ATM 
dle příslušných předpisových požadavků na 
bezpečnost. Zahrnuje okolnosti, kdy byla schopnost 
poskytovat služby ATM vážně narušena a po 
nezanedbatelnou dobu existovala možnost 
nepříznivého vlivu na bezpečnost provozu mnoha 
letadel. 

Částečné narušení schopnosti poskytovat 
bezpečné služby ATM (Partial inability to provide 
safe ATM service) 

Událost spojená s náhlým a částečným narušením 
schopnosti poskytovat služby ATM dle příslušných 
předpisových požadavků na bezpečnost. 

Schopnost poskytovat bezpečné, ale omezené 
služby ATM (Ability to provide safe but degraded 
ATM service) 

Událost, kdy mohlo dojít k úplnému, vážnému nebo 
částečnému narušení schopnosti poskytovat 
bezpečné ATM služby, pokud by riziko nebylo 
personálem zvládnuto/ řízeno v rámci předpisových 
požadavků na bezpečnost, a to i za cenu omezení 
poskytování ATM služeb. 

Není určeno (Not determined) 

Nedostatek informaci nebo neprůkazné nebo 
protichůdné důkazy neumožňují stanovit závažnost 
události. 

Bez vlivu na bezpečnost (No safety effect) 

Incident bez jakéhokoliv vlivu na bezpečnost. 

Bez vlivu na služby ATM (No effect on ATM 
service) 

Události, které nemají žádný vliv na schopnost 
poskytovat bezpečné a úplné služby ATM. 

 

2.  MINIMÁLNÍ SEZNAM UDÁLOSTÍ, KTERÉ 
MUSÍ BÝT HLÁŠENY A VYHODNOCOVÁNY 

2.1 UDÁLOSTI SOUVISEJÍCÍ S BEZPEČNOSTÍ 
VE VZTAHU K ATM 

Musí být vyhodnocovány následující kategorie 
událostí souvisejících s ATM (uvedená terminologie je 
závazná při vedení evidence). 

Eventuální další speciální požadavky na sledování a 
evidenci událostí souvisejících s bezpečností 
vyhlašuje Ústav. 
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2.1.1 LETECKÉ NEHODY (ACCIDENTS) 
 

• srážka letadel za letu (Mid Air collision) 

• srážka s terénem při řízeném letu ( Controlled 
Flight Into Terrain) - (CFIT) 

• srážka letadel na zemi (Collision on the ground 
between aircraft) 

• srážka letícího letadla a vozidla / jiného letadla 
na zemi (Collision between an airborne aircraft 
and vehicle / another aircraft on the ground) 

• srážka letadla a vozidla / osoby / překážky na 
zemi (Collision on the ground between aircraft 
and vehicle / person / obstruction) 

• další letecké nehody, způsobené např. „ztrátou 
řiditelnosti za letu“ turbulencí v úplavu nebo 
meteorologickými podmínkami (Other accidents 
of special interest – „losses of control in flight“, 
due to VORTEX, meteorological conditions).  

 

2.1.2 INCIDENTY (INCIDENTS) 

2.1.2.1  Situace velmi blízká srážce (Near 
collision) 

(Zahrnuje zvláštní situace, kdy existuje domněnka, že 
jedno letadlo a jiné letadlo / terén / vozidlo / osoba / 
předmět jsou příliš blízko): 

• porušení minima rozstupu (separation minima 
infringement) 

• nedostatečný rozstup (Inadequate separation) 

• situace blízká srážce s terénem při řízeném letu 
(near CFIT) 

• neoprávněné narušení dráhy, kdy byla nezbytná 
činnost pro vyhnutí (Runway incursion where 
avoiding action was necessary) 

2.1.2.2 Možnost srážky nebo téměř srážky 
(Potencial for collision or near collision) 

(Zahrnuje zvláštní situace, které mohly vést k letecké 
nehodě nebo blízkosti srážky, kdyby bylo v blízkosti 
jiné letadlo). 

• neoprávněný vstup na dráhu nebo přítomnost na 
dráze, kdy není nutná činnost pro vyhnutí 
(Runway incursion where no avoiding action is 
necessary) 

• vyjetí letadla z dráhy (Runway excursion) 

• odchylka letadla od povolení ATC (Aircraft 
deviation from ATC clearance) 

• odchylka letadla od příslušného předpisu ATM 
(Aircraft deviation from applicable ATM 
regulation) 

- odchylka letadla od příslušných 
publikovaných postupů ATM (Aircraft 
deviation from applicable published ATM 
procedures) 

- neoprávněné narušení vzdušného prostoru 
(Unauthorised penetration of airspace) 

- odchylka od stanoveného vybavení letadla, 
které příslušné předpisy stanovily jako 
povinné, a od jeho stanoveného použití 
souvisejícího s ATM (Deviation from aircraft 
ATM-related equipment carriage and 
operations, as mandated in applicable 
regulation(s)) 

 

2.1.3 UDÁLOSTI SPECIFICKÉ PRO ATM (ATM 
SPECIFIC OCCURRENCES) 
 

(Zahrnuje situace, kdy je ovlivněna schopnost 
bezpečně poskytovat služby ATM včetně situací, kdy 
jen náhodou nebyla bezpečnost letového provozu 
snížena). Zahrnuje následující události: 

• neschopnost poskytovat služby ATM (Inability to 
provide ATM Services) 

- neschopnost poskytovat ATS (Inability to 
provide ATS Services) 

- neschopnost poskytovat služby ASM 
(Inability to provide ASM Services) 

- neschopnost poskytovat služby ATFM 
(Inability to provide ATFM Services) 

• porucha funkce spojení (Failure of 
Communication function) 

• porucha funkce radarového přehledu (Failure of 
Surveillance function)  

• porucha funkce zpracovávání a distribuce dat 
(Failure of Data Processing and Distribution 
function) 

• porucha navigační funkce (Failure of Navigation 
function) 

• bezpečnost systému ATM (ATM system security) 
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3.  SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE, KTERÉ MUSÍ BÝT 
SHROMAŽĎOVÁNY A UCHOVÁVÁNY  

Následující seznam uvádí minimální údaje, které musí 
být shromažďovány a evidovány o událostech (kdo, 
co, kdy, kde) tak, aby bylo možné zpracovat statistiky 
pro výpočet ukazatelů úrovně bezpečnosti a 
vývojových trendů. 

Poznámka:   V seznamu jsou uvedeny údaje, 
které se shromažďují při zahájení a v průběhu 
vyhodnocení anebo šetření události. Tento seznam 
není v žádném případě vyčerpávající 

• počet letadel, kterých se událost týká (Number of 
aircraft involved) 

• týkala-li se událost vozidel (Vehicle(s) involved) 
– Y/N 

• týkala-li se událost osob (Person(s) involved) – 
Y/N 

• týkala-li se událost zvířat (Animal(s) involved) – 
Y/N 

• stanoviště letových provozních služeb (ATS 
Unit(s)) 

• měsíc výskytu (Month of occurrence) 

• počet smrtelných zranění (Number of fatal 
injuries) 

- počet smrtelných zranění členů posádky (Crew 
member fatal injuries) 

- počet smrtelných zranění cestujících 
(Passengers fatal injuries) 

- počet smrtelných zranění třetích osob (Third 
party fatal injuries) 

• počet osob s těžkým zraněním (Number of 
serious injuries) 

 

Údaje přiřazené ke každému letadlu 

• poškození letadla (Damage to aircraft) 

• typ letadla (Aircraft Type) 

• druh letu (Type of Flight) (podrobněji uvést buď 
obchodní letecká doprava nebo všeobecné 
letectví -možnosti viz definice)  

• druh letového provozu (Type of operations) 
(všeobecný, jiný – viz definice) 

• fáze činnosti ATM (Phase of ATM operations) 
(od pojíždění do příletu – viz definice) 

• pravidla letu (Flight rules) (IFR, VFR) 

• typ poskytovaných služeb ATM (Type of Air 
Traffic Management provided) (viz definice) 

• třída vzdušného prostoru (Class of Air Traffic 
Services airspaces) 

• ostatní vzdušné prostory (Other Airspace areas) 
(omezené, zakázané, nebezpečné – viz definice) 

• druh hlášení (Type of report) (např. hlášení 
AIRPROX, ACAS, jiné – viz definice) 

• druhy varovných signálů monitorovacích 
systémů (Type of monitoring system alerts) 
(např. STCA, MSAW, GPWS, APW, ACAS, S-
MGCS, jiné – viz definice) 

 

 

4. VÝSLEDKY VYHODNOCENÍ ANEBO 
ŠETŘENÍ, KTERÉ MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁNY 

 

V následujícím seznamu jsou uvedeny minimální 
údaje, které musí být zpracovány a uchovávány jako 
výsledky vyhodnocení anebo šetření událostí. 

4.1  Vyhodnocení anebo šetření události musí 
umožnit stanovení stupně závažnosti události. 

Hodnocení událostí - viz kapitola 5. 

4.2 Vyhodnocení anebo šetření události musí 
umožnit stanovení míry podílu pozemní složky 
systému ATM a stanovit, zda tento podíl je: 

 
• přímý (Direct) 

• nepřímý (Indirect) 

• bez podílu ATM (With no ATM involvement) (k 
pokrytí situací, kdy pozemní složky systému ATM 
neměly s událostí co do činění). 

4.3 Vyhodnocení nebo šetření události musí 
umožnit určení řetězu souvislostí vedoucích ke vzniku 
události, identifikaci různých důvodů, proč se 
jednotlivé souvislosti na události podílely, a tedy 
stanovení nápravných opatření, zásahů a doporučení 
ke zvýšení bezpečnosti. 

4.3.1 Pokud k události vedla kombinace příčin, 
musí být hodnoceny podle následujících kategorií 
vyšší úrovně: 

Poznámka:   Je možné, že při vyhodnocení anebo 
šetření události bude nutné uvedené kategorie dále 
rozdělit, aby bylo možné lépe stanovit příčiny události 
a přijmout odpovídající opatření pro zvýšení 
bezpečnosti. 

• personál služeb ATM (ATM services personnel) 



PŘEDPIS L 13  DODATEK R 

1.5.2009 
Změna č. 3/ČR  DR - 16 

- fyzické, psychologické, psychosociální 
aspekty 
(Physical/Physiological/Psychosocial) 

- vliv pracovního prostředí (Interface – 
Working environment) 

- požadavky na provozní úkoly (Operational 
tasks demand)  

• provozní postupy a pokyny pro personál služeb 
ATM (ATM services personnel operating 
procedures and instructions) 

- provozní postupy ATC (Operational ATC 
procedures) 

- další provozní postupy služeb ATM (Other 
operational ATM service procedures) 

- postupy pro návrh, správu a údržbu 
technických systémů (Engineering and 
maintenance procedures) 

• rozhraní mezi jednotlivými stanovišti služeb ATM 
(Interface between ATM service units) 

• infrastruktura, vybavení, technické systémy 
služeb ATM (ATM 
infrastructure/facilities/technical systems) 

- záležitosti hardwaru (Hardware issues) 

- záležitosti softwaru (Software issues) 

- záležitosti integrace (Integration issues) 

- infrastruktura a uspořádání letiště 
(Aerodrome layout and infrastructure) 

• struktura vzdušného prostoru (Airspace structure) 

- struktura letových cest (Route structure) 

- kapacita (Capacity) 

- sektorizace (Sectorisation) 

- vzdušné prostory ATS (ATS airspaces) 

• struktura organizace a politika vedení organizace 
(Company structure and Management Policy) 

- struktura řízení provozních složek 
(Operational Line Management) 

- systém řízení bezpečnosti (Safety 
Management System) 

- organizační uspořádání (Institutional 
arrangements) 

- řízení organizace / personální politika 
(Management/personnel policy) 

• regulační činnost (Regulatory activities) 

- předpisy (Regulation) 

- proces schvalování (Approval process) 

 

4.3.2 Pokud je to nutné, musí být bezpečnostní 
doporučení, zásahy a nápravná opatření zpracovány 
a zaznamenány a sledováno jejich provedení. Mohou 
mít různé formy včetně zpracování a uplatnění 
předpisových požadavků na bezpečnost, standardů 
pro jejich uplatnění, zpracování nebo změn postupů, 
změn struktur systému a změn výcviku personálu 
ATM. 

 

5. SCHÉMA HODNOCENÍ ZÁVAŽNOSTI 
UDÁLOSTÍ V ATM 

U každé události související s ATM musí být 
stanovena její závažnost a rizika vzniklá v důsledku 
těchto událostí musí být vyhodnocována a výsledky 
zaznamenávány. 

Hodnocení událostí v leteckém provozu se provádí 
podle dvou klasifikačních schémat: 

• první slouží k hodnocení událostí podle 
závažnosti jejich vlivu na bezpečnost provozu 
letadel a osob na palubě. Určuje tedy skutečnou 
úroveň rizika, které letadlu a osobám na jeho 
palubě hrozilo (viz článek 5.1) 

• druhé slouží k hodnocení událostí podle 
závažnosti jejich vlivu na schopnost poskytovat 
bezpečné služby ATM (viz článek 5.2). 

Tato dvě schémata se musí obecně využívat pro 
vyhodnocování bezpečnosti služeb poskytovaných 
ATM v procesu vyhodnocování událostí souvisejících 
s ATM. 

Obě schémata uvažují mimo závažnosti také 
skutečnou četnost výskytu událostí a umožňují jednak 
stanovit, jaké úsilí je třeba věnovat šetření a 
vyhodnocování událostí, jednak umožní sledovat vývoj 
trendů bezpečnosti.  

Schémata hodnocení bezpečnosti slouží k: 

• zjištění skutečné úrovně bezpečnosti dosažené 
systémem ATM v provozu a vyhodnocení, jak 
plní minimální cíle bezpečnosti stanovené pro 
ATM, 

• sledování, zda cíle bezpečnosti anebo 
požadavky kladené na provozní anebo technická 
zlepšení systému ATM jsou uplatňovány 
v provozu. 
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5.1 Schéma hodnocení závažnosti událostí 
podle závažnosti jejich vlivu na bezpečný provoz 
letadel a na osoby na palubě. 
 
Závažnost letecké nehody se vyjadřuje podle: 

• rozsahu poškození letadla  

- zničené (destroyed) 

- částečně zničené (substantially destroyed) 

- mírně poškozené (slightly damaged) 

- bez poškození (no damage) 

• druhu a počtu zranění: 

- smrtelné (fatal) 

- vážné (serious) 

- lehké / žádné (minor / none) 

Schéma hodnocení pro incidenty je uvedeno  
v tabulce I. 

Navrhované schéma hodnocení incidentů se skládá 
z kategorií závažnosti vzniklého rizika a četnosti jejich 
výskytu. Jejich kombinace jsou uvedeny v matici 
hodnocení, kde sloupce odpovídají kategoriím 
četnosti a řádky odpovídají kategoriím závažnosti. 

Schéma hodnocení závažnosti incidentů bere v úvahu 
skutečnou četnost výskytu těchto událostí (ekvivalent 
k celkovému počtu leteckých nehod a incidentů) , aby 
bylo možno jak stanovit, jaké úsilí je třeba věnovat 
vyhodnocování anebo šetření těchto událostí, tak i 
zachytit vývoj trendů bezpečnosti.  

 

 
Tabulka I. - Schéma hodnocení událostí podle závažnosti jejich vlivu  

na bezpečnost provozu letadel a osob na palubě 

 

A 
Vážný incident 

(Serious incident) 
A1 A2 A3 A4 A5 

B 
Velký incident 

(Major incident) 
B1 B2 B3 B4 B5 

C 
Významný incident 

(Significant incident) 
C1 C2 C3 C4 C5 

D 
Není stanoveno 

(Not determined) 
D1 D2 D3 D4 D5 

Z
Á

V
A

Ž
N

O
S

T
 (

S
E

V
E

R
IT

Y
) 

E 

Bez vlivu  

na bezpečnost 

(No safety effect) 

E1 E2 E3 E4 E5 

1 2 3 4 5 

Velmi četný 
(Very frequent) 

Četný 
(Frequent) 

Příležitostný 
(Occasional) 

Vzácný 
(Rare) 

Nepravděpodobný 
(Extremely rare) 

 

ČETNOST (FREQUENCY) 
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5.1.1 Hodnocení četnosti výskytu leteckých nehod a incidentů 

Schéma hodnocení závažnosti udává pět kvalitativních kategorií četnosti – viz Tabulka II.  

Poznámka.   Meze těchto kategorií budou stanoveny s ohledem na objem dopravy a zvláštní podmínky 
provozu národního systému ATM a souvisejících podsystémů. 

 

Tabulka II. – Definice četnosti výskytu leteckých nehod anebo incidentů 

 

ČETNOST DEFINICE 

Nepravděpodobný 
(Extremely rare) Za celou dobu provozu systému se událost dosud nevyskytla. 

Vzácný 
(Rare) 

V záznamech je pouze velmi málo podobných událostí při velké hustotě provozu 
nebo žádná při malé hustotě. 

Příležitostný 
(Occasional) 

V záznamech je několik podobných událostí – k události došlo více než jednou 
na stejném místě. 

Četný 
(Frequent) 

V záznamech je významný počet podobných událostí – významný počet 
událostí na stejném místě.  

Velmi četný 
(Very frequent) 

V záznamech je velmi vysoký počet podobných událostí – velmi vysoký počet 
událostí na stejném místě. 

 

 
5.1.2 Hodnocení závažnosti leteckých nehod a incidentů 

 

Schéma hodnocení uvádí šest kategorií závažnosti pro události související s ATM, které měly vliv na bezpečnost: 

- letecká nehoda (Accident) 

- vážný incident (Serious incident) 

- velký incident (Major incident) 

- významný incident (Significant incident) 

- bez vlivu na bezpečnost (No safety effect) 

- riziko nebylo stanoveno (Not determined) 

  

Definice viz kapitola 6 
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Tabulka III. – Příklady událostí hodnocených dle výše uvedeného struktury 

 

 ZÁVAŽNOST PŘÍKLADY událostí 

 Letecká nehoda 
(Accident) 

- Srážka za letu mezi letadly nebo mezi letadlem a jinými předměty 

- Náraz do země včetně řízeného letu do terénu nebo srážky na zemi mezi letadly 
nebo mezi letadlem a jinými předměty  

A Vážný incident  
(Serious incident) 

- „Sblížení vyžadující manévr k vyhnutí srážce nebo nebezpečná situace nebo 
pokud by byl manévr k vyhnutí vhodný 

- Řízený let do terénu, který byl odvrácen v kritickém okamžiku 

- Přerušené vzlety z uzavřené nebo obsazené dráhy, vzlety z uzavřené nebo 
obsazené dráhy s kriticky malým rozstupem od překážek, přistání nebo pokusy o 
přistání na uzavřenou nebo obsazenou dráhu nebo takové incidenty při vzletech 
a přistáních jako např. dotyk před prahem dráhy, přejetí dráhy nebo vyjetí 
z dráhy“. 

B Velký incident 
(Major incident) 

Zmenšení rozstupu (rozstup větší než polovina minimálního rozstupu, např. 4 NM), 
které nebylo úplně pod kontrolou řízení letového provozu. 

Nedodržené bezpečnostní limity (větší než poloviční příslušného bezpečnostního 
limitu), situace nabyla úplně pod kontrolou řízení letového provozu. 

Manévr k vyhnutí provedený posádkou anebo pokyn řízení letového provozu 
umožňující snížit riziko, aniž by riziko bylo úplně odstraněno ( nebyly dodrženy 
bezpečnostní limity). 

C 

Významný incident 
(Significant indident) 

 

Po vizuálním kontaktu mezi dvěma letadly nebyl manévr k vyhnutí považován za 
nezbytný nebo byl proveden s dodržením bezpečnostních rezerv. 

Odchylka letadla od letového povolení služby řízení letového provozu (jako např. 
letová hladina, trať, kurz, vzletová a přistávací dráha). Nepovolený vstup do 
vzdušného prostoru, nepovolený vjezd na dráhu bez jiného provozu v blízkosti (zde 
pokud nebyl nezbytný manévr k vyhnutí).  

E 
Bez vlivu 

na bezpečnost 
(No safety effect) 

Události, které neměly vliv na bezpečnost. 

D Není určeno 
(Not determined) 

Pro stanovení vzniklého rizika nebyly k dispozici dostatečné informace nebo tyto 
informace byly nepřesvědčivé nebo stanovení rizika brání rozporné údaje. 
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5.2 Schéma hodnocení závažnosti událostí specifických pro ATM podle závažnosti jejich vlivu na 
schopnost poskytovat bezpečné služby ATM 

Navrhované schéma hodnocení incidentů se skládá z kategorií závažnosti pro vzniklé riziko a pro četnost jejich 
výskytu. Jejich kombinace jsou uvedeny v matici hodnocení, kde sloupce odpovídají kategoriím četnosti a řádky 
odpovídají kategoriím závažnosti. 

Schéma hodnocení závažnosti incidentů bere v úvahu skutečnou četnost výskytu těchto událostí (ekvivalent 
k celkovému počtu leteckých nehod a incidentů), aby bylo možno jak stanovit, jaké úsilí je třeba věnovat 
vyhodnocování anebo šetření těchto událostí, tak i zachytit vývoj trendů bezpečnosti.  

 
Tabulka IV. – Schéma hodnocení závažnosti událostí specifických pro ATM 

 

AA 

Úplná ztráta schopnosti 
poskytovat bezpečné služby 
ATM 
(Total inability to provide safe 
ATM service) 

AA1 AA2 AA3 AA4 AA5 

A 

Vážné narušení schopnosti 
poskytovat bezpečné služby 
ATM 
(Serious inability to provide 
safe ATM service) 

A1 A2 A3 A4 A5 

B 

Částečné narušení 
schopnosti poskytovat 
bezpečné služby  ATM 
(Partial inability to provide 
safe ATM service) 

B1 B2 B3 B4 B5 

C 

Schopnost poskytovat 
bezpečné, ale omezené 
služby ATM 
(Ability to provide safe but 
degraded ATM service) 

C1 C2 C3 C4 C5 

D 

Není určeno 
(Not determined) 

 

D1 D2 D3 D4 D5 

Z
Á

V
A

Ž
N

O
S

T
 

E 
Bez vlivu na služby ATM  
(No effect on ATM service) E1 E2 E3 E4 E5 

1 2 3 4 5 

Velmi četný 
(Very frequent) 

Četný 
(Frequent) 

Příležitostný 
(Occasional) 

Vzácný 
(Rare) 

Nepravdě-
podobný 

(Extremely 
rare) 

 ČETNOST 
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5.2.1 Četnost výskytu událostí specifických pro ATM 

Schéma hodnocení závažnosti udává pět kvalitativních kategorií četnosti – viz Tabulka V.  

Poznámka.   Meze těchto kategorií budou stanoveny s ohledem na objem dopravy a zvláštní podmínky 
provozu národního systému ATM a souvisejících podsystémů. 

 

Tabulka V. – Definice četností výskytu zvláštních událostí ATM 

 

ČETNOST DEFINICE 

Nepravděpodobný 
(Extremely rare) 

Za celou dobu provozu pozemní části ATM systému se událost dosud nevyskytla. 

Vzácný 
(Rare) 

V záznamech není podobná událost, pokud uvažujeme stejné místo nebo element 
pozemní části ATM systému. 

Příležitostný 
(Occasional) 

V záznamech je několik podobných událostí – více než jednou na stejném místě nebo 
na určitém elementu pozemní části ATM systému. 

Četný 
(Frequent) 

V záznamech je významný počet podobných událostí – významný počet událostí na 
stejném místě nebo na určitém elementu pozemní části ATM systému.  

Velmi četný 
(Very frequent) 

V záznamech je velmi vysoký počet podobných událostí – velmi vysoký počet událostí 
na stejném místě nebo na určitém elementu pozemní části ATM systému. 

 

 
5.2.2 Hodnocení závažnosti událostí specifických pro ATM 

Schéma hodnocení udává šest kategorií závažnosti: 

- Úplná ztráta schopnosti poskytovat bezpečné služby ATM 
(Total inability to provide safe ATM service) 

- Vážné narušení schopnosti poskytovat bezpečné služby ATM 
(Serious inability to provide safe ATM service) 

- Částečné narušení schopnosti poskytovat bezpečné služby ATM  
(Partial inability to provide safe ATM service) 

- Schopnost poskytovat bezpečné, ale omezené služby ATM  
(Ability to provide safe but degraded ATM service) 

- Bez vlivu na služby ATM  
(No effect on ATM service) 

- Není určeno 
(Not determined) 

Definice hodnocení jsou uvedeny v kapitole 6 
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Tabulka VI. - příklady hodnocení událostí specifických pro ATM dle výše uvedené struktury 

 

 

 ZÁVAŽNOST PŘÍKLADY UDÁLOSTÍ SPECIFICKÝCH PRO ATM 

AA 

Úplná ztráta schopnosti 
poskytovat bezpečné 
služby ATM 
(Total inability to provide 
safe ATM service) 

Náhlá neschopnost poskytovat jakýkoliv stupeň bezpečných služeb ATM 
v několika sektorech vzdušného prostoru bez varování a po významnou 
dobu. Nelze použít žádné plány řešení nenadálých událostí. Řídící letového 
provozu úplně ztrácejí schopnost řídit situaci. Situace může podle všech 
předpokladů vést k mnoha leteckým nehodám anebo vážným incidentům. 

A 

Vážné narušení schopnosti 
poskytovat bezpečné 
služby ATM 
(Serious inability to provide 
safe ATM service) 

Neschopnost poskytovat bezpečné služby ATM v jednom nebo několika 
sektorech po významnou dobu. Velký nárůst pracovního zatížení řídících 
letového provozu - řídícím letového provozu jsou poskytovány zavádějící 
informace - řídící letového provozu ztrácejí ve velkém rozsahu schopnost 
řídit situaci. Situace může vést k omezenému počtu leteckých nehod anebo 
vážných incidentů. 

B 

Částečné narušení 
schopnosti poskytovat 
bezpečné služby ATM 
(Partial inability to provide 
safe ATM service) 

 

Neschopnost poskytovat bezpečné služby ATM v jednom nebo více 
sektorech vzdušného prostoru po významnou dobu. Výrazný nárůst 
pracovního zatížení řídících letového provozu. Řídícím letového provozu je 
poskytováno méně informací, než je požadováno pro normální provoz. Kvůli 
kompenzaci ztráty nebo narušení funkcí bylo uplatněno omezení služeb 
ATM anebo plány řešení nenadálých událostí pro zajištění rozstupů, ale 
riziko narušení bezpečných rozstupů je vysoké. Do omezení hustoty 
letového provozu může dojít nebo došlo k vícenásobnému narušení 
rozstupů. 

C 

Schopnost poskytovat 
bezpečné, ale omezené 
služby ATM 
(Ability to provide safe but 
degraded ATM service) 

 

 

Neschopnost udržet nesnížené služby ATM v jednom nebo více 
sektorech vzdušného prostoru bez varování a po významnou dobu. 
Avšak požadavky předpisů na bezpečnost lze dodržet. Uplatnění plánů 
řešení nenadálých událostí řízení letového provozu se nepovažuje za 
nezbytné / pokud byly uplatněny, umožnily nahradit anebo zmírnit 
dopad ztráty / narušení funkcí. Pracovní zatížení řídících letového 
provozu je vysoké a celková kapacita systému je ovlivněna. 

Došlo ke ztrátě schopnosti poskytovat služby ATM náhradním způsobem 
anebo k výpadku záložních systémů ATM nebo tyto systémy poskytují 
nekorektní informace. 

D 

Není určeno 
(Not determined) 

 

Pro stanovení vzniklého rizika nebyly k dispozici dostatečné informace nebo 
tyto informace byly nepřesvědčivé nebo stanovení rizika brání rozporné 
údaje. 

E 

 

Bez vlivu na služby ATM  
(No effect on ATM service) 

 

Události, které nemají vliv na schopnost poskytovat bezpečné a nesnížené 
služby ATM. 
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6.  MINIMÁLNÍ OBSAH ROČNÍ SOUHRNÉ 
ZPRÁVY ZASÍLANÉ ÚSTAVEM NA EUROCONTROL 

6.1 Roční souhrnná zpráva zaslaná 
EUROCONTROLu musí obsahovat tyto minimální 
informace: 

6.1.1  Roční objem provozu v daném státě 
vyjádřený jako počet pohybů a letových hodin. 

6.1.2  Celkový počet leteckých nehod v daném 
státě s udáním způsobené výše škod a počtu 
smrtelných zranění. Statistické údaje budou rozděleny 
podle fází letu, pravidel letu, druhů provozu a tříd 
vzdušného prostoru. Pro každou tuto položku bude 
uveden údaj o počtu případů, kdy ATM měly buď 
přímý nebo nepřímý vliv na vznik letecké nehody. 
Podobné údaje budou zpracovány také pro zvláštní 
kategorie leteckých nehod včetně: 

-  srážek za letu 

-  srážek s terénem při řízeném letu (CFIT) 

-  srážek letadel na zemi 

-  srážek letadel za letu a vozidel anebo jiných 
letadel na zemi 

-  srážek letadel a vozidel anebo osob anebo 
překážek na zemi 

6.1.3 Celkový počet incidentů v daném státě 
s vyhodnocenou úrovní závažnosti rozdělený podle 
fází letu, pravidel letu, druhů provozu a tříd vzdušného 
prostoru. Pro každou tuto položku bude uveden údaj 
o  počtu případů, kdy ATM měly buď přímý nebo 
nepřímý vliv na vznik letecké nehody. 

Podobné údaje budou zpracovány také pro zvláštní 
kategorie incidentů včetně: 

a) porušení minima rozstupů 

b) nesprávných rozstupů 

c) pravděpodobné srážky s terénem při řízeném 
letu (near CFIT) 

d) neoprávněných vstupů na dráhu s vynucenou 
činností pro vyhnutí 

e) neoprávněných vstupů na dráhu bez vynucené 
činnosti pro vyhnutí 

f) neúmyslných vyjetí letadla z dráhy 

g) odchylek letadel od povolení ATC 

h) odchylek letadel od příslušných předpisů ATM: 

-  odchylek letadel od příslušných 
publikovaných postupů ATM 

-  neoprávněných narušení vzdušného 
prostoru 

-  odchylek od stanoveného vybavení letadla 
pro potřeby ATM nebo schopnosti toto 
vybavení používat, jak bylo stanoveno 
příslušnými předpisy jako povinné,  

 

6.1.4 Celkový počet událostí specifických pro 
ATM v daném státě s vyhodnocenou úrovní 
závažnosti.  

Podobné údaje budou zpracovány také pro zvláštní 
kategorie incidentů specifických pro ATM včetně: 

a) neschopnosti poskytovat služby uspořádání 
letového provozu (ATM) : 

- neschopnosti poskytovat letové provozní 
služby (ATS) 

- neschopnosti poskytovat služby uspořádání 
vzdušného prostoru (ASM) 

- neschopnosti poskytovat služby uspořádání 
toku letového provozu (ATFM) 

b) neschopnosti poskytovat služby ATM: 

- závad funkčnosti spojení 

- závad funkčnosti radarového sledování 

- závad při zpracovávání a distribuci dat 

- závad funkčnosti navigačního vybavení 

- závad bezpečnosti (security) systému ATM. 

 

6.2 Termín odeslání souhrnné zprávy na 
EUROCONTROL je do konce března každého 
kalendářního roku.  

Poznámka:  Do souhrnné zprávy jsou zahrnuty 
uzavřené události do konce března každého 
kalendářního roku. 
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