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HLAVA 8 - ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE 

Poznámka 1:  Ustanovení týkající se řízení 
bezpečnosti pro letecké provozovatele jsou obsažena 
v Předpisu L 19. Další poradenský materiál je uveden 
v dokumentu Safety Management Manual (SMM)  
(Doc 9859). 

Poznámka 2:  Přeprava nebezpečného zboží je 
zahrnuta v rámci systému řízení bezpečnosti (SMS) 
provozovatele. 

8.1 Přejímka k dopravě 

Provozovatel nesmí přijmout nebezpečné zboží 
k letecké dopravě: 

a) pokud není nebezpečné zboží doprovázeno řádně 
vyplněným dokladem o dopravě nebezpečného 
zboží, kromě případů, kdy technické instrukce tento 
dokument nevyžadují; 

b) dokud nebyly balíky, přebaly nebo nákladové 
kontejnery obsahující nebezpečné zboží podrobeny 
inspekci v souladu s přijímacími procedurami 
uvedenými v technických instrukcích. 

Poznámka 1: Viz Hlava 12, která se týká 
oznamování leteckých nehod a incidentů 
s nebezpečným zbožím. 

Poznámka 2: Zvláštní ustanovení týkající se 
přijímání přebalů jsou obsaženy v technických 
instrukcích. 

8.2 Seznam přejímky 

Provozovatel je povinen v souladu s ust. 8.1 vytvořit  
a používat pomocný seznam přejímky. 

8.3 Nakládání a uložení 

Balíky a přebaly obsahující nebezpečné zboží  
a nákladové kontejnery obsahující radioaktivní materiál 
musí být naloženy a uloženy do letadel v souladu 
s ustanoveními obsaženými v technických instrukcích. 

8.4 Kontrola  ke zjištění poškození nebo 

prosakování  

8.4.1 Balíky a přebaly obsahující nebezpečné 
zboží a nákladové kontejnery obsahující radioaktivní 
materiál musí být předtím, než budou naloženy do 
letadla nebo do jednotkového nákladového zařízení 
zkontrolovány zda nejsou poškozené nebo neprosakují. 
Poškozené nebo prosakující balíky, přebaly  
a nákladové kontejnery nesmí být do letadla naloženy. 

8.4.2 Jednotkové nákladové zařízení nesmí 
být naloženo na palubu letadla, pokud nebylo 
zkontrolováno a nebylo zjištěno žádné prosakování 
nebo poškození nebezpečného zboží obsaženého 
uvnitř.  

8.4.3 Pokud existuje podezření, že je balík 
obsahující nebezpečné zboží naložený do letadla 
poškozený nebo prosakuje, je provozovatel povinen 

odstranit tento balík z letadla nebo zajistit jeho 
odstranění příslušným úřadem nebo organizací a dále 
musí zajistit, že zbytek zásilky je v řádném stavu pro 
leteckou dopravu a že žádný další balík nebyl 
kontaminován. 

8.4.4 Balíky a přebaly obsahující nebezpečné 
zboží a nákladové kontejnery obsahující radioaktivní 
materiál musí být zkontrolovány, zda po vyložení 
z letadla nebo jednotkového nákladového zařízení 
nevykazují známky poškození nebo prosakování. Je-li 
zjištěno poškození nebo prosakování, musí být prostor, 
kde bylo nebezpečné zboží nebo jednotkové nákladové 
zařízení v letadle uloženo, zkontrolován z důvodu 
možného poškození nebo kontaminace. 

8.5 Omezení při dopravě v kabině pro 

cestující nebo v pilotním prostoru 

Nebezpečné zboží nesmí být dopravováno v kabině pro 
cestující nebo v pilotním prostoru, které jsou obsazeny 
cestujícími s výjimkami uvedenými v technických 
instrukcích. 

8.6 Odstranění kontaminace 

8.6.1 Jakákoli nebezpečná v letadle nalezená 
kontaminace, jež je následkem prosakování nebo 
poškození nebezpečného zboží, musí být bez odkladu 
odstraněna. 

8.6.2 Letadlo kontaminované radioaktivním 
materiálem musí být okamžitě vyloučeno z provozu  
a nesmí být zprovozněno, dokud úroveň radiace 
jakéhokoliv přístupného povrchu a stupeň kontaminace 
nedosahují hodnot uvedených v technických 
instrukcích. 

8.7 Oddělení a izolace 

8.7.1 Balíky obsahující nebezpečné zboží, 
které může nebezpečně reagovat jedno s druhým, 
nesmí být v letadle uloženy vedle sebe nebo tak, aby 
v případě prosakování mohlo dojít k jejich vzájemné 
interakci. 

8.7.2 Balíky s jedovatými a infekčními látkami 
musí být v letadle uloženy v souladu s ustanoveními 
technických instrukcí. 

8.7.3 Balíky s radioaktivním materiálem musí 
být v letadle uloženy v souladu s ustanoveními 
technických instrukcí odděleně od osob, živých zvířat  
a nevyvolaných filmů. 

8.8 Zabezpečení nákladu nebezpečného 

zboží 

Pokud je nebezpečné zboží, které je předmětem zde 
uvedených ustanovení, naloženo do letadla, musí 
provozovatel ochránit toto nebezpečné zboží před 
poškozením a musí jej v letadle zajistit před pohybem 
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při letu, který by mohl mít za následek změnu  polohy 
balíku. V případě radioaktivního materiálu je navíc vždy 
nutné zajistit oddělení tohoto zboží v souladu  
s ust. 8.7.3. 

8.9 Nakládání nákladního letadla 

Balíky s nebezpečným zbožím nesoucí štítek „Pouze 
nákladní letadlo“ musí být naloženy v souladu 
s ustanoveními technických instrukcí. 
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