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HLAVA 2 – ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI ATS 

2.1 Všeobecně  

2.1.1 Státy musí zajistit, aby úroveň letových 
provozních služeb (ATS), komunikací, navigace, 
získávání přehledových informací a používaných 
postupů ATS, byla v daném vzdušném prostoru nebo 
na daném letišti adekvátní pro udržení přijatelné 
úrovně bezpečnosti v procesu poskytování ATS.  

2.1.2 Požadavky na služby, systémy 
a postupy aplikované ve vzdušných prostorech nebo 
na letištích, by měly být založeny na regionálních 
postupech ICAO tak, aby byla zajištěna harmonizace 
poskytování ATS v sousedních vzdušných prostorech. 

2.1.3 Pro zajištění udržení bezpečnosti při 
poskytování ATS, musí příslušný úřad ATS zavést 
systém řízení bezpečnosti (SMS) pro letové provozní 
služby v jeho pravomoci. Pokud je to vhodné, měl by 
být ATS SMS zaveden na základě regionálních 
postupů ICAO. 

 

2.2 Cíle 

Cílem řízení bezpečnosti ATS je zajistit, aby: 

a) bylo dosaženo stanovené úrovně bezpečnosti při 
poskytování ATS ve vzdušném prostoru nebo na 
letišti; a 

b) byla přijata opatření pro zvýšení bezpečnosti, 
kdykoliv je to nutné. 

 

2.3 Činnosti související s řízením 

bezpečnosti ATS 

2.3.1 Systém řízení bezpečnosti (SMS) ATS 
by měl zahrnovat mezi jiným následující činnosti ve 
vztahu k poskytování letových provozních služeb: 

a) sledování celkové úrovně bezpečnosti a zjištění 
nepříznivých trendů; 

b) tvorbu bezpečnostních přehledů ATS stanovišť;  

c) vyhodnocení bezpečnostních rizik v souvislosti 
s plánovanými změnami v rozdělení vzdušného 
prostoru, zaváděním nových vybavení nebo 
zařízení a nových nebo pozměněných ATS 
postupů; a  

d) tvorbu mechanismu pro zjištění potřeby zvýšení 
bezpečnostních opatření. 

2.3.2 Veškeré činnosti provedené v ATS 
SMS musí být plně dokumentovány. Veškerá 
dokumentace musí být archivována po takovou dobu, 
která je stanovena příslušným úřadem (ÚCL). 

 

2.4 Sledování úrovně bezpečnosti 

2.4.1  Sběr a vyhodnocování dat 

vztahujících se k bezpečnosti 

2.4.1.1 Data využívaná v programech 
sledování bezpečnosti by měla být shromažďována 
z nejširšího okruhu zdrojů, protože bezpečnostní 
důsledky plynoucí z jednotlivých postupů, činností 
nebo systémů nemusí být zjevné až do výskytu 
incidentu. 

2.4.1.2 Příslušný úřad ATS by měl pro ATS 
personál stanovit metodický postup hlášení incidentů, 
umožňující shromažďování informací o skutečných 
nebo potenciálních nebezpečích a nedostatcích 
v procesu poskytování ATS. Tento postup by měl 
zahrnovat strukturu tratí, postupy, spojení, navigační 
systémy a systémy přehledových informací a další 
z bezpečnostního hlediska významné systémy 
a zařízení a pracovní zátěž řídícího.  

Poznámka: Návod pro povinný a dobrovolný 
státní systém hlášení incidentů je obsažen v Safety 
Management Manual (ICAO Doc 9859).  

 

2.4.2  Přehled incidentů a jiných hlášení 

vztahujících se k bezpečnosti 

2.4.2.1 Hlášení vztahující se k bezpečnosti 
týkající se letových provozních služeb, včetně hlášení 
o incidentech v letovém provozu musí být 
systematicky analyzována příslušným úřadem ATS za 
účelem odhalení jakýchkoli nepříznivých trendů co do 
počtu a druhu, pokud jde o výskyt incidentů. 

2.4.2.2 Hlášení týkající se provozuschopnosti 
ATS zařízení a systémů, jako jsou poruchy 
a degradace komunikací, získávání přehledu a jiných, 
z bezpečnostního hlediska významných systémů 
a zařízení, musí být systematicky analyzována 
příslušným úřadem ATS za účelem odhalení 
jakýchkoli negativních trendů v činnosti takových 
systémů, které mohou mít nepříznivý vliv na 
bezpečnost. 

 

2.5 Bezpečnostní přehledy  

2.5.1  Všeobecné požadavky 

Bezpečnostní přehledy stanovišť ATS musí být 
zpracovávány pravidelně a systematicky 
kvalifikovaným personálem s příslušným výcvikem. 
Tento personál musí plně rozumět ustanovením 
SARPs, PANS, bezpečným provozním postupům 
a zásadám lidských činitelů.  
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2.5.2 Rozsah 

Bezpečnostní přehledy ATS by měly zahrnovat 
následující: 

Problematiku postupů k zajištění, že: 

a) provozní ATS manuály, instrukce stanovišť ATS 
a ATC koordinační postupy jsou úplné, výstižné 
a aktuální;  

b) struktura tratí ATS, kde je to proveditelné, bere 
v úvahu: 

1) vzdálenost mezi tratěmi; a  

2) body křižování na tratích ATS umístěné tak, 
aby snížily potřebu zásahů ze strany řídícího 
a potřebu koordinace uvnitř a vně daného 
stanoviště;  

c) minima rozstupů používaná v daném vzdušném 
prostoru nebo na daném letišti jsou vhodná 
a všechna ustanovení k zajištění těchto minim jsou 
dodržována; 

d) kdekoli je to proveditelné, jsou učiněna opatření 
k přiměřenému sledování provozní plochy a jsou 
zavedeny postupy a opatření, jejichž cílem je 
minimalizovat možnost narušení dráhy. Toto 
sledování může být prováděno vizuálně nebo 
prostřednictvím přehledového systému ATS;  

e) existují příslušné postupy pro provoz za nízké 
dohlednosti; 

f) objem provozu a související pracovní zátěž 
řídícího nepřesahuje stanovenou bezpečnou 
úroveň a jsou vytvořeny postupy pro regulaci 
objemu provozu pro případy, kdy je to nutné;  

g) postupy pro případy poruch a degradace ATS 
systémů, včetně poruch komunikačních 
a navigačních systémů a přehledových systémů, 
jsou použitelné a jsou schopny zajistit přijatelnou 
úroveň bezpečnosti; a  

h) jsou zavedeny postupy pro hlášení incidentů 
a jiných událostí vztahujících se k bezpečnosti, že 
hlášení incidentů je podporováno a podaná 
hlášení jsou analyzována za účelem zjištění 
potřeby nápravných opatření. 

Provozní a technickou problematiku k zajištění, že: 

a) pracovní prostředí splňuje požadavky na teplotu, 
vlhkost, ventilaci, hluk a osvětlení a nemá 
negativní dopad na pracovní výkonnost řídících;  

b) automatické systémy generují a zobrazují údaje 
letových plánů, data potřebná k řízení a koordinaci 
včas, přesně a srozumitelným způsobem 
v souladu se „Zásadami lidských činitelů“;  

c) zařízení, včetně zařízení pro vkládání a výstup dat, 
jsou navržena a umístěna na pracovních místech 
v souladu s ergonomickými zásadami;, 

d) komunikační, navigační a přehledové systémy 
a další z hlediska bezpečnosti významné systémy 
a zařízení: 

1) jsou testovány pro normální rutinní provoz;  
2) splňují požadavky na spolehlivost 

a použitelnost stanovenou příslušným úřadem 
(ÚCL); 

3) umožňují včasnou a správnou detekci 
a výstrahu při poruchách či degradaci systémů; 

4) obsahují dokumentaci o důsledcích poruch 
nebo degradací a poruch jejich subsystémů 
nebo jednotlivých zařízení;  

5) obsahují opatření ke kontrole pravdě-
podobnosti výpadků nebo degradací; a 

6) obsahují odpovídající náhradní zařízení a/nebo 
postupy pro případ poruchy nebo degradace 
systému; a, 

e) jsou vedeny podrobné záznamy o provozu-
schopnosti systémů a zařízení a jsou periodicky 
analyzovány. 

 

Poznámka: V souvislosti s výše uvedeným mají 
výrazy „spolehlivost“ a „provozuschopnost“ následující 
význam: 

1) Spolehlivost: Pravděpodobnost, že systém nebo 
zařízení bude fungovat bez poruchy po 
specifikované časové údobí nebo v rámci 
stanoveného počtu využití; a.  

2) Provozuschopnost: Procentuálně vyjádřený poměr 
mezi časem, po který systém funguje bez závad, 
a celkovým časem využívání. 

Problematiku výcviku a licencování, aby bylo 
zajištěno, že: 

a) řídící jsou adekvátně vycvičeni a příslušným 
způsobem licencováni s platnou kvalifikací; 

b) schopnosti řídících jsou udržovány prostřednictvím 
odpovídajícího udržovacího výcviku, včetně 
zvládání nouzových stavů letadel a provozu 
v podmínkách poruch a degradací zařízení 
a systémů;  

c) v případech, kdy je stanoviště ATC/řídící 
pracoviště obsazováno týmem řídících, je řídícím 
poskytnut odpovídající adekvátní výcvik zajišťující 
týmovou práci;  

d) před zavedením nových nebo změněných 
postupů, nových nebo aktualizovaných 
komunikačních systémů, systémů získávání 
přehledových informací nebo jiných, 
z bezpečnostního hlediska významných systémů 
a zařízení, bude řídícím poskytnut příslušný výcvik 
a instrukce;  

e) jazykové schopnosti řídících v angličtině jsou 
dostatečné vzhledem k poskytování ATS 
mezinárodnímu letovému provozu; a 

f) je používána standardní frazeologie. 

 

2.6 Vyhodnocení bezpečnostních rizik 

2.6.1  Potřeba vyhodnocení 

bezpečnostních rizik 

2.6.1.1 Vyhodnocení bezpečnostních rizik 
musí být provedeno v případech zamýšlených 
významných změn v rozdělení vzdušného prostoru, 
významných změn postupů při poskytování ATS ve 
vzdušném prostoru a na letištích a v případě zavádění 
nového vybavení, systémů nebo zařízení, jako jsou: 

a) snížené minimum rozstupu, které má být 
uplatněno ve vzdušném prostoru nebo na letišti; 

b) nový provozní postup, včetně odletových 
a příletových postupů, které mají být uplatněny ve 
vzdušném prostoru nebo na letišti; 

c) reorganizace struktury tratí ATS; 

d) změna sektorizace vzdušného prostoru; 
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e) změny v rozmístění RWZ a/nebo TWZ na letišti; a 

f) zavádění nových komunikačních, přehledových 
nebo jiných, z bezpečnostního hlediska důležitých, 
systémů a zařízení, včetně těch, které poskytují 
nové funkce a/nebo schopnosti. 

Poznámka 1: Snížené minimum rozstupu se může 
vztahovat ke snížení horizontálního minima, včetně 
minima založeného na požadované navigační 
přesnosti (RNP), ke snížení vertikálního minima 
rozstupu na 300 m (1 000 ft) mezi FL 290 a FL 410 
včetně (RVSM), ke snížení minima rozstupu 
založeného na přehledovém systému ATS, minima 
rozstupu v turbulenci v úplavu nebo snížení rozstupu 
mezi přilétávajícími a/nebo odlétávajícími letadly. 

Poznámka 2: Jestliže, vzhledem k povaze změny, 
nemůže být přijatelná úroveň bezpečnosti 
kvantifikována, vyhodnocení bezpečnostních rizik 
může spočívat na provozním posouzení. 

2.6.1.2 Navrhovaná změna se zavede pouze 
v případě, že vyhodnocení ukázalo, že bude 
dosaženo přijatelné úrovně bezpečnosti. 

 

2.6.2 Faktory významné z hlediska 

bezpečnosti 

Vyhodnocení bezpečnostních rizik musí vzít v úvahu 
všechny faktory vyhodnocené z hlediska bezpečnosti 
jako významné, zahrnující zejména uvedené:  

a) typy letadel a jejich výkonnostní charakteristiky, 
včetně navigačních schopností a navigační 
přesnosti;  

b) hustota a rozložení provozu;  

c) složitost vzdušného prostoru, strukturu tratí ATS 
a klasifikaci vzdušného prostoru; 

d) rozvržení letiště včetně konfigurace RWY, jejich 
délky a konfigurace TWY;  

e) typ komunikace mezi letadlem a zemí a časové 
parametry pro komunikační dialogy, včetně 
možnosti zásahu řídícího;  

f) typ a schopnosti systému pro získávání 
přehledových dat a použitelnost systémů 
poskytujících řídícímu podpůrné a varovací 
funkce. Kde implementace ADS-B předpokládá 

závislost na společném zdroji pro přehled a/nebo 
navigaci, vyhodnocení bezpečnostních rizik musí 
vzít v úvahu adekvátní opatření pro případ 
nepředvídaných událostí, aby se zmírnilo riziko 
buď degradace, nebo ztráty tohoto společného 
zdroje (tj. společný mód poruchy); a 

g) jakékoli význačné místní nebo regionální jevy 
počasí. 

Poznámka 1:  Viz rovněž Hlava 5, ust. 5.11 týkající 
se snížení minim rozstupů. 

Poznámka 2:  Návod pro vyhodnocování 
a vyjadřování úrovně bezpečnosti a pro programy 
sledování bezpečnosti je obsažen v Předpisu L 11, 
Dodatku B, Air Traffic Services Planning Manual 
(ICAO Doc 9426), Manual on Implementation of a 
300m (1 000 ft) Vertical Separation Minimum Between 
FL 290 and FL 410 Inclusive (ICAO Doc 9574), 
Manual on Required Navigation Performance (RNP) 
(ICAO Doc 9613) a Manual on Airspace Planning 
Methodology for the Determination of Separation 
Minima (ICAO Doc 9689). 

 

2.7 Opatření pro zvýšení bezpečnosti 

2.7.1 Jakékoli skutečné nebo potenciální 
riziko v souvislosti s poskytováním ATS ve vzdušném 
prostoru nebo na letišti, ať již je zjištěno 
prostřednictvím řízení bezpečnosti ATS nebo jinými 
prostředky, musí být vyhodnoceno a kvalifikováno 
příslušným úřadem ATS z hlediska akceptovatelnosti 
rizika. 

2.7.2 S výjimkou případů, kdy je riziko 
kvalifikováno jako přijatelné, musí dotyčný úřad ATS 
přednostně a do maximální možné míry provést 
příslušná opatření k vyloučení rizika nebo jeho snížení 
na přijatelnou úroveň. 

2.7.3 Je-li zřejmé, že úrovně bezpečnosti 
uplatňované ve vzdušném prostoru nebo na letišti 
není nebo nemusí být dosaženo, musí příslušný úřad 
ATS přednostně a do maximální možné míry provést 
příslušná nápravná opatření. 

2.7.4 Po zavedení jakéhokoli nápravného 
opatření musí následovat vyhodnocení efektivnosti 
tohoto opatření pro vyloučení nebo zmírnění rizika. 
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