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Seznam zkratek

ARMS Aviation Risk Management Solutions Metoda řízení rizik v letectví
ATM Air Traffic Management Uspořádání letového provozu
BCF Bromochlorodifluoromethane Bromochlorodifluormetan
CA Cabin Attendant Palubní průvodčí
CASA Civil Aviation Safety Authority Australský úřad pro bezpečnost 

v civilním letectví
CC Cabin Crew Posádka palubních průvodčích
CCOM Cabin Crew Operation Manual Provozní příručka pro CC
CRM Crew Resource Management Optimalizace činnosti posádky
CSS Cascading Style Sheets Kaskádové styly
EASA European Aviation Safety Agency Evropská agentura 

pro bezpečnost v letectví
ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference pro civilní 

letectví
ECAST European Commercial Aviation Safety Team Evropský tým pro bezpečnost 

v obchodní let. dopravě
EGAST European General Aviation Safety Team Evropský tým pro bezpečnost 

ve všeobecném letectví
EHEST European Helicopter Safety Team Evropský tým pro bezpečnost 

(vrtulníky)
ESSI European Strategic Safety Initiative Evropská komise bezpečnostních 

strategií
ETOPS Extended Twin-engine Operations Provoz dvoumotorových letounů

s prodlouženým doletem
FAA Federal Aviation Administration Federální úřad pro letectví
FAST Future Aviation Safety Team Evropský výzkumný tým 

pro bezpečnost
FMEA Failure Modes And Effects Analysis Analýza selhání a jejich následků
FO First Officer Druhý pilot
FSB Fasten Seat Belt sign Znamení: „Připoutejte se“
FSF Flight Safety Foundation Nadace pro bezpečnost v letectví
HAZOPS Hazard And Operability Studies Studie rizik a provozuschopnosti
HTML Hyper-Text Markup Language Značkovací jazyk
HW Hardware Součásti PC
IATA International Air Transport Association Mezinárodní asociace leteckých 

dopravců
ICAO International Civil Aviation Organization Mezinárodní organizace 

pro civilní letectví
IOSA IATA Operational Safety Audit IATA bezpečnostní audit
JAA Joint Aviation Authorities Sdružené letecké úřady
JAR Joint Aviation Rules Společné letecké předpisy
LOFT Line-oriented Flight Training Traťový výcvik
MCC Multi-Crew Cooperance Spolupráce vícečlenné posádky
OM Operation Manual Provozní příručka
PAX Passengers Cestující
PBE Protecting Breathing Equipment Ochranné dýchací vybavení
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PC Personal Computer Osobní počítač
PIC Pilot In Command Velící pilot
ŘLP ATC Řízení letového provozu
SCA Senior Cabin Attendant Vedoucí kabiny
SMS Safety Management System Systém řízení bezpečnosti
SOP Standard Operation Procedures Standardní provozní postupy
SRM Safety Risk Management Systémy řízení rizika
SW Software Programové vybavení PC
SWIFT Structured What-If Technique Strukturovaná „co-když“ analýza
UK CAA UK Civil Aviation Authority Anglický letecký úřad
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0. Cíle práce

Cílem  práce  je obecné  vysvětlení  principů  a základních  postojů  v problematice 

letecké bezpečnosti a představení nástrojů, které pomáhají dosáhnout její maximální úrovně. 

Teoreticky  vysvětlit  přístupy  a postoje,  ty  poté  demonstrovat  na konkrétním  příkladu 

z reálného leteckého provozu. V rámci práce dále vytvořit výukový program, jehož úlohou 

bude učinit nastíněnou problematiku zajímavější a přístupnější jak pro studenty odborných 

předmětů, tak pro širší veřejnosti.

1. Úvod práce

Bezpečnost je jedním ze základních požadavků na všechny druhy dopravy, nicméně 

v letecké  dopravě  je její  zajištění  problémem  nejkomplexnějším  a veřejností  mimořádně 

sledovaným  a nutno  podotknout,  že letecká  doprava  je bezkonkurenčně  nejbezpečnějším 

způsobem cestování  a přepravy zboží.  Přesto podle odhadů trpí  10-15% světové populace 

různými formami obav z létání.  [1] Tento strach je však často neopodstatněný. Ze statistik 

zveřejňovaných Evropskou agenturou pro bezpečnost v letectví například vyplývá, že v roce 

2009 došlo k 17 nehodám a k jediné vážné letecké nehodě evropského provozovatele. Při této 

nehodě  zemřelo  218 lidí,  což  je dvacetkrát  méně  než  na evropských  silnicích.  Existuje 

výrazný  rozdíl  v nehodovosti  evropských  a mimoevropských  provozovatelů.  Čím  je tento 

rozdíl  způsoben?  Jedná  se především  o celkovou  bezpečnostní  koncepci  a přístup 

k problematice bezpečnosti, vytvoření a aplikaci účinných nástrojů.

Tato práce je rozdělena do několika kapitol.  V kapitole  č.  2 a č.  3 jsem se zaměřil 

na historický vývoj chápání bezpečnosti v letectví. Lze si tak uvědomit historické souvislosti 

a pochopit  podstatu  současného  smýšlení  o dané  problematice  a vliv  lidského  činitele 

na bezpečnost. 

V kapitole č. 4 je představen konkrétní model vzniku nebezpečné situace – Reasonův 

model.  I  když o něm již  byla zmínka v kapitole č.  2,  je  mu pro jeho důležitost  a  široké 

uplatnění  věnována  samostatná  kapitola.  Z tohoto  modelu  lze  odečíst  základní  principy, 

ale také možnosti, jak zabránit leteckým nehodám.

Kapitola č. 5 je úvodním představením Systému řízení bezpečnosti (SMS). Obsahuje 

popis  systému  a  jeho  základní  principy  a  nástroje.  Některým z  nich  jsou  pak  věnovány 

následující kapitoly. 

10



Kapitola č. 6 představuje pojem „Bezpečnostní kultura (Safety  Culture)“ a ukazuje 

její propojení a návaznost na systém řízení bezpečnosti. 

Systém řízení  bezpečnosti  (SMS),  který  byl  představen v kapitole  č. 4 je sestaven 

z několika  základních  pilířů  a jedním z nich  je i systém řízení  rizik  (SRM).  Ten  je náplní 

kapitoly č. 7. 

Kapitola  č.  8 je věnována  problému  „Dilema  vedení  společnosti  (Management 

dilema)“.  Tomuto  problému  byla  věnována  celá  kapitola,  neboť  se s ní setkáváme  v praxi 

velmi často a v mnoha obměnách. 

Jak již bylo naznačeno, je bezpečnost v letectví velmi široký pojem, který je nutné 

řešit globálně a na všech úrovních – celosvětově i regionálně. Kapitola č. 9 tedy představuje 

nejvýznamnější  organizace věnující  se této problematice a jejich vzájemné postavení a vliv 

na tuzemského provozovatele. 

Kapitola  č.  10 je  příkladem uplatnění  Systému řízení  bezpečnosti  (SMS) v praxi, 

konkrétně  v  oblasti  Palubní  bezpečnosti  (Cabin  safety).  Ta  je  velmi  zajímavá  a  důležitá. 

Dojde-li k selhání, může toto vést přímo k ohrožení letu a lidských životů. Přesto je práce 

palubního  personálu  veřejností  často  podceňována.  Cílem  kapitoly  je  tedy  osvětlení  této 

problematiky  a čtenář  by také  měl  být  schopen  identifikovat  základní  obecné  principy 

popsané v předchozích kapitolách a vidět jejich reálnou aplikaci.

Součástí této práce je výukový program, jehož popis, výhody, nevýhody a možnosti 

budoucího rozvoje jsou shrnuty v kapitole č. 11.

Skladba a výběr kapitol byly voleny s ohledem na účel a cílovou skupinu čtenářů. 

Měly by poskytnout základní přehled a teorii  k systému řízení bezpečnosti  jak studentům 

odborných předmětů, tak širší veřejnosti a zároveň přinést užitečné informace pro všechny, 

kteří leteckou dopravu využívají.

Poznámka: V práci  se vyskytují  odborné anglické termíny. Bylo snahou vždy uvést český překlad,  

nicméně u některých prvků (např. obrázků) to nebylo možné. Důvodem byla buď samotná neexistence českého  

odborného termínu a nebo nebylo možné upravit obrázek tak, aniž by nedošlo ke ztrátě jeho kvality. Domnívám  

se  však,  že  tato  skutečnost  představuje  jistou  výhodu,  uvážíme-li,  že  většina  čtenářů  bude  z  řad  studentů  

odborných předmětů, kde je znalost odborné angličtiny nezbytná. Student tak získá informace o daném problému  

a zároveň rozšíří své odborné jazykové schopnosti. Pokud narazí na jazykový problém, je nucen vynaložit určité  

úsilí a termíny přeložit, čímž nabyté informace fixuje.
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2. Vývoj bezpečnosti v letectví

Letecká  doprava  zaznamenala  v posledních  sto  letech  dramatický  rozvoj.  Stejně 

tak i pojetí a zajištění její bezpečnosti. Obecně lze tento posun charakterizovat jako odklon 

od hledání  odpovědí  na otázky:  Co?,  Kdo?  a Kdy?  na zodpovězení  otázek  Proč?  a Jak? 

Nejdůležitější etapy ve vývoji bezpečnosti v letectví uváděné v ICAO Doc 9859 [2] jsou:

• Technický faktor

• Lidský faktor

• Organizační faktor

2.1. Technický faktor (Technokratický přístup)

Veřejná letecká doprava se objevuje již po první světové válce. První linkou se v roce 

1919  stalo  spojení  mezi  Paříží  a Londýnem.  Jako  dopravního  prostředku  se využívalo 

několika přestavěných bojových letadel – bombardérů.

Jak  pozemní,  tak  letecká  technika  zajišťující  leteckou  dopravu  nebyla 

na odpovídající úrovni a nebyla schopna zcela zajistit její bezpečný průběh. Pozornost se tedy 

zaměřila  právě  na techniku.  [2] Bylo  snahou zajistit  její  bezpečný  a bezproblémový chod 

v očekávaných podmínkách.  Důraz byl  kladen na aerodynamické vlastnosti  letadel  a jejich 

pohonné jednotky.

Rapidní  vývoj  technologií  nastal  za druhé  světové  války.  Ta  dala  vzniknout 

jak dokonalejším  konstrukcím  letadel,  tak  motorům.  Průlomem  bylo  zkonstruování 

proudového motoru, který je (samozřejmě se značnými úpravami) využíván dodnes. Původně 

vojenské technologie se tak po skončení války dostaly i do civilního užívání.

Lidé díky letecké dopravě dokázali překonat velké vzdálenosti a začali se pohybovat 

ve vzdušném prostoru a na území jiných států. Bylo tedy nutné tento pohyb ošetřit platnou 

legislativou. V rozdílných geopolitických podmínkách tak vznikly rozsáhlé soubory předpisů, 

zákonů  a nařízení.  [3] Právě  různorodost  vznikající  legislativy  a propojení  celého  světa 

leteckou dopravou dala vzniknout mezinárodním organizacím např. ICAO, IATA (viz níže), 

jejichž  úkolem  bylo  vytvoření  mezinárodních  standardů  a doporučení  týkajících  se všech 

otázek  letecké  dopravy,  jak  technických  požadavků,  tak  pravidel  jejího  využívání  –  tedy 

základních kamenů letecké bezpečnosti (v technokratickém pojetí).
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2.2. Lidský faktor

Každé  zařízení  je maximálně  tak  spolehlivé,  jako  jeho  nejslabší  článek. 

Tím je z hlediska pravděpodobnosti selhání často člověk. [4] Toto platí i pro tak sofistikované 

zařízení, jakým je dopravní letoun. Jak již bylo naznačeno, letecká technika prodělala značný 

a bouřlivý  vývoj.  V letecké  dopravě  se začalo  využívat  moderních  zařízení  např.  radarů 

(pozemních  i instalovaných  v letounech),  autopilotů  atd.  Zlepšily  se možnosti  komunikace 

a navigace.  [2] Limitujícím  faktorem  se stala  výkonnost  a spolehlivost  nepostradatelného 

lidského prvku – posádky.

Tento  fakt  si  odpovědní  lidé  uvědomovali  již  od samotného  počátku  využívaní 

letadel. Během první světové války bylo nutno v krátké době kvalitně vycvičit velké množství 

odvedenců,  během druhé světové války pak bylo nutno kvalitně vycvičit  piloty ovládající 

stroje, jejichž limity ležely za schopnostmi běžného člověka. [5]

Fakt,  že právě  člověk  je velmi  důležitým  prvkem  bezpečnosti,  byl  umocněn 

tragickou nehodou v roce 1977 na ostrově Tenerife. Ani zcela fungující technika nedokázala 

zabránit srážce dvou dopravních letounů Boeing 747, při které zemřelo 583 lidí. Vyšetřování 

ukázalo,  že jednou  z hlavních  příčin  bylo  selhání  lidského  faktoru  (více  viz  Výukový 

program). [5]

Od roku 1975-1995 se pozornost  soustředila  na posádku.  Pro  zvýšení  bezpečnosti 

se začaly uplatňovat různé bezpečnostní modely a v současnosti je tato disciplína označována 

jako Optimalizace činnosti posádky (CRM – crew resource management). Vznikl ucelenější 

systém výcviku (LOFT – line-oriented flight training), koncepce  human-centred automation 

apod. [2]

2.2.1. Koncept SHELL

Vztah člověka k jeho okolí popisuje koncept nazvaný „SHELL“ (Obrázek 2.1). Ten ukazuje, 

že v centru dění stojí člověk a jsou naznačeny jednotlivé vazby dotyčného jedince s ostatními 

faktory,  které  ovlivňují  jeho výkonnost,  bezpečnost  a celkovou činnost.  Název je sestaven 

z počátečních písmen faktorů:

• S – software – školení, procedury, pracovní postupy

• H – hardware – vybavení a technika
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• E – environment – stav okolního prostředí

• L – liveware – zkoumaný jedinec

• L – liveware – ostatní lidé na pracovišti

Původní  model  (Edwards  1972)  SHEL byl  později  modifikován  (Hawkins 1975) 

přidáním vazby L – L, tedy vztah jedince k jeho kolegům. To přesně reflektuje výše popsané – 

základním  prvkem  je stále  jednotlivec,  ale  je zkoumána  i jeho  vazba  na okolí  z hlediska 

lidských  vztahů.  V tom  lze  nalézt  signály  budoucích  změn  v  chápání  bezpečnosti,  tedy 

že se pozornost bude soustředit na celou posádku, resp. společnost.

Hrany jednotlivých faktorů nejsou rovné, ale prohnuté. To graficky reprezentuje fakt, 

že je nutné velmi citlivě chápat jednotlivé vazby, které nejsou přesně ohraničeny.

Jednotlivé vazby a jejich význam:

• L  –  S:  Působení  vnitřních  pravidel  a příruček  (např.  SOP1).  Veškeré  publikace, 

se kterými  musí  posádka  za letu  pracovat,  musí  být  zpracovány  přehledně 

a srozumitelně,  avšak  tyto  požadavky  nesmí  ovlivnit  obsahovou  stránku 

a požadovanou úroveň.

Kvalitní příručka poskytne uživateli požadované informace v dostatečné kvalitě,  
přehledně a rychle. [4]

• L –  H:  Vazba  člověka  a techniky.  Tento  vztah  řeší  vědní  disciplína  Ergonomie. 

V letectví  řešíme  především  problémy  týkající  se vhodného  rozložení  přístrojů 

v pilotní kabině a interpretací informace.

Přizpůsobujeme techniku člověku, nikoliv opačně.

1 SOP – standard operation procedures, standardní provozní postupy
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• L – E: Tento vztah je možné vidět ve dvou rovinách.

První z nich jsou pracovní podmínky v místě vykonávání specifické činnosti – např. 

teplota, osvětlení, hlučnost, vibrace apod.

Druhou rovinnou je celkové vybavení pracoviště. Neadekvátně vybavené pracoviště 

vede k možnosti vzniku chyb, porušení pravidel a tedy ohrožení bezpečnosti. [4]

• L – L: Jedná se o vztah mezi jedincem a ostatními osobami na pracovišti. Sledujeme 

schopnosti  týmové spolupráce.  Této  problematice  se věnuje  CRM2 (MCC –  multi-

-crew cooperation –  spolupráce  posádky).  Do této  oblasti  spadají  i vztahy  mezi 

jedincem  a vedením  firmy,  celková  firemní  kultura  a vztahy  mezi  jednotlivými 

organizačními sekcemi.  [4] Vztah mezi organizací a jedincem je základním prvkem 

Systému řízení bezpečnosti (viz níže). Zajímavým faktem je, že pokud jedinec pracuje 

v týmu,  kde  dobře  funguje  týmová  spolupráce,  je výkonnost  takového  týmu větší, 

než prostý součet výkonnosti jednotlivých členů. To je dáno možností spolupráce, více 

názory  na řešený  problém  a faktem,  že jedinec  je stimulován  okolím  k vyšším 

výkonům, než pokud by měl pracovat izolovaně.

Sehraný tým na pracovišti prokazuje větší výkonnost, než by měli jeho členové 
samostatně. [4]

Platí  však  i  druhá strana  mince.  V případě špatné  spolupráce je  výkonnost  menší, 

než pokud by pracoval jednotlivec samostatně.

2.3. Organizační faktor

I přesto, že si odborná veřejnost uvědomovala, že výkon jedince je ovlivněn mimo 

jiné i jeho okolím, v letectví byl tento fakt přijat až na počátku devadesátých let. Bezpečnost 

tak začala být vnímána systematicky jako komplex organizačních, lidských a technologických 

faktorů. Tento systematický přístup byl uplatněn záváděním Bezpečnostního managementu - 

(Safety  managementu).  V letectví  se také  začal  používat  nový  pojem  „organizational 

accident” - organizovaná / organizační nehoda (viz Reasonův bezpečnostní model). [2]

2 CRM – crew resource management – Optimalizace činnosti posádky
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3. Jiný pohled na historický vývoj bezpečnosti

Jiný  pohled  na vývoj  bezpečnosti  v letectví  ukazuje  článek  [3].  Podle  autora 

lze vývoj rozdělit na následující etapy:

• Technokratický přístup

• Systémy jakosti

◦ 1. fáze – zavedení bezp. auditů

◦ 2. fáze – bezp. audity IATA

◦ 3. fáze – Systémy jakosti a Systém řízení bezpečnosti 

3.1. Technokratický přístup

V  tomto  bodě  se  oba  prameny  shodují.  Technokratický  přístup  byl  již  popsán 

v předchozí kapitole.

3.2. Systémy jakosti

3.2.1. První fáze – zavedení bezpečnostních auditů

Letecké  společnosti  začaly  zavádět  systémy  jakosti  podle  norem  ISO.  Později 

byl vytvořen systém určený výhradně pro letecké společnosti, který z norem ISO vycházel. 

Stál  pouze  na bezpečnostním  hledisku  a neřešil  ekonomickou  stránku  systému  jakosti. 

To vedlo k jeho dalšímu rozdělení:

• Zákaznický systém – řeší ekonomickou prosperitu

• Bezpečnostní systém – řeší zabránění nehodám

Takto  navržený  systém  se však  vzhledem  k množství  externích  auditorů  dostal 

do problému pro svou finanční náročnost.

3.2.2. Druhá fáze – bezpečnostní audity IATA

V roce  2002  bylo  mezinárodní  organizací  leteckých  dopravců  IATA rozhodnuto, 

že je nutné  vytvořit  vlastní  auditní  organizaci  Audit  Organizations (AO).  To  mělo  vést 

ke sjednocení bezp. auditů a snížení nákladů na tuto činnost. V roce 2007 bylo certifikováno 
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90%  leteckých  společností,  které  byly  členy  IATA.  Nutno  podotknout,  že žádný  z dříve 

zavedených certifikačních subjektů leteckou AO nezískal.  Celkem vzniklo osm organizací 

pověřených  k vykonání  IATA  Operational Safety Audit  (IOSA)  –  nového  mezinárodního 

bezpečnostního  auditu.  Tento  systém  byl  velmi  komplexní.  Dotazníky  k zjištění  stavu 

bezpečnosti a jakosti měly 300 stran!

3.2.3. Třetí fáze – systém jakosti a bezpečnosti

Vše se zdálo  být  v pořádku,  ale  v roce  2005 stoupl  neočekávaně počet  leteckých 

nehod (Obrázek 3.1 – počet obětí na 100 000 letů pravidelné letecké dopravy [6]). Tento fakt 

odstartoval poslední fázi – koordinaci systémů bezpečnosti a jakosti a vybudování  Systému 

řízení bezpečnosti (SMS).
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4. Reasonův bezpečnostní model (Reason model)

Reasonův  bezpečnostní  model,  nebo-li  model  „švýcarského  sýru“,  představuje 

základní  řešení  provozní  bezpečnosti  v mnoha  odvětvích  průmyslu.  Stejně  tak  je tomu 

i v letectví  a letecké  dopravě,  kde  došlo  k modifikaci  původního  Reasonova  modelu 

vytvořeného profesorem Jamesem Reasonem. Základní myšlenka však zůstala zachována.

Reasonův bezpečnostní model vidí problematiku bezpečnosti jako vzájemný vztah 

bezpečnostních  bariér.  Tyto  bariéry  však  nejsou  celistvé  a nevyhnutelně  obsahují  chyby. 

Pokud  dojde  k nevhodnému  rozestavění  bariér,  vzniká  „okno  příležitosti“,  a pokud 

se v systému  objeví  nějaký  iniciační  prvek,  dochází  k nehodě.  Tyto  bariéry  si  pro  lepší 

představu můžeme představit jako plátky švýcarského sýra. Pokud jsou seřazeny jednotlivé 

díry nevhodně za sebou, otevírá se možnost nehody. Snahou všech zapojených stran tedy je, 

chyby  v bariérách  minimalizovat  –  tedy  jednotlivé  „otvory“  uzavírat,  zmenšovat 

a nepravidelně rozprostřít. [3]

Bezpečnostní díry – chyby v obraně - vznikají ze dvou důvodů:

• aktivní selhání (vysazení)

• neznámých okolností (nepředvídatelných okolností)

Aktivní selhání je nebezpečná činnost (nebo nečinnost)  spojená s lidmi,  kteří  jsou 

v bezprostředním kontaktu s prvky zkoumaného systému. V letectví se tedy jedná především 

o piloty,  řídící  letového  provozu  a mechaniky  letecké  techniky.  Aktivní  selhání  může  být 

výsledkem běžné chyby nebo může vyplývat z odchylky od předepsaného postupu a praxe 

a má potenciál proniknout bezpečnostními bariérami systému. [2] [3]

V tak  rozsáhlém  a dynamickém  systému,  jako  je letecká  doprava,  jsou  neznámé 

okolnosti  neustále  přítomny,  neboť  do něj  stále  vstupují  nepředvídatelné  veličiny  (např. 

meteorologické  podmínky).  Jejich  nebezpečí  spočívá  především  v tom,  že mohou  být 

v systému obsaženy velmi dlouho a nemusí se projevit jejich nebezpečná povaha. Tyto chyby 

jsou  např.  produktem  vedení  společnosti,  neboť  veškerá  strategická  rozhodnutí  mohou 

představovat potenciální riziko. Příkladem mohou být manažerská rozhodnutí – např. rychlost 

služby  vs.  bezpečnost,  odklad  údržby  položky  zapojené  do provozu,  špatná  interní 

komunikace...
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Neznámé  okolnosti  tedy  mohou  být  opomíjeny  a v případě  nehody  se pozornost 

často  upírá  na aktivní  selhání.  Je však  nutné  si  uvědomit,  že aktivní  selhání  je pouze 

příznakem selhání bezpečnostních systémů systémů, nikoliv jeho příčinou! [2]

Bylo  uvedeno,  že Reasonův  bezpečnostní  model  se používá  v různých  odvětvích. 

Konkrétní  podoba  Reasonova  modelu  v letectví  a jeho  modifikace  spočívá  v identifikaci 

a pojmenování jednotlivých bariér. To se ve zdrojích [2] a [3] liší (Obrázek 4.1, Obrázek 4.2).
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5. Náplň Systém řízení bezpečnosti (SMS)

Doplněk  30  k ICAO  Annexu  6 dává všem leteckým provozovatelům povinnost 

zavést systém řízení bezpečnosti. Tento program je specifikován několika základními body. 

Musí být schopen:

• identifikovat bezpečnostní rizika

• vyhodnotit rizika

• zajistit,  že budou  implementovány  nápravné  kroky  nezbytné  k udržení  přijatelné 

úrovně bezpečnosti

• zajistit průběžné monitorování a pravidelné hodnocení úrovně bezpečnosti a

• klade si za cíl neustálé zlepšování celkové úrovně bezpečnosti.

Systém  řízení  bezpečnosti  (SMS)  je tedy  systematický  a organizovaný  přístup 

k řízení  bezpečnosti,  včetně  nezbytných  organizačních  struktur,  určení  zodpovědnosti, 

politiky a postupů. Cílem SMS je poskytnout takový soubor nástrojů a metod, pomocí nichž 

bude  možné  identifikovat  a odhalit  hrozby  spojené  s leteckou  dopravou,  najít  způsob, 

jak minimalizovat  jejich  vliv  na bezpečnost  a tento  proces  neustále  kontrolovat  a udržovat 

bezpečnost na maximální možné úrovni.

Aby byly organizace a dotčené subjekty schopny efektivně aplikovat systémy řízení 

bezpečnosti, musí být obeznámeny se základními otázkami a principy, kterými se společnost 

řídí, a jak se staví k bezpečnostním otázkám.
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6. Bezpečnostní kultura (Safety Culture)

6.1. Firemní kultura

Firemní  kultura  je nadřazeným  pojmem  bezpečnostní  kultury  a její  pochopení 

je velmi  důležité  pro  správnou  funkci  bezpečnostní  kultury  v kterékoliv  společnosti, 

a to převážně u těch, u nichž v případě selhání dojde k ohrožení větší skupiny lidí.

Tento  pojem  znamená  existenci  určitých  vzorců  chování  v uzavřené  skupině 

(kolegové),  ale  i chování  této skupiny k okolí  (vztah firma x zákazník).  Ač se to  na první 

pohled  nemusí  zdát,  je firemní  kultura  nezbytná  k efektivnímu  fungování  bezpečnostního 

managementu.  Vztah  člověka  k jeho  pracovním  povinnostem, jeho  celková  výkonnost 

a efektivita jeho práce je firemní kulturou přímo ovlivněna. Pokud se jedinec cítí „ohrožen“, 

nemůžeme od něj očekávat plné pracovní nasazení. Potřeba cítit se bezpečně je totiž velmi 

hluboce zakořeněna a nelze tento fakt ignorovat. [2]

Rozeznáváme tři typy firemní kultury a jejich popis ukazuje Tabulka 1

Tabulka 1: Typy firemní kultury; zdroj [4]

Nízká Byrokratická Pozitivní

Informace ukrývá ignoruje vyhledává

Povinnosti ulívá ohraničuje sdílí

Hlášení nepodporuje dovoluje vítá

Selhání skrývá ospravedlňuje zkoumá

Nové nápady nepřipouští hledá komplikace podporuje

Výsledek Problémová org. Byrokratická org. Spolehlivá org.

6.2. Bezpečnostní kultura

Kultura bezpečnosti (bezpečnostní kultura) je již určitou specifikací firemní kultury 

a vyjadřuje  vztah  pracovníků  a kolektivu  k potřebě  bezpečného  provozu  a bezpečnosti 

obecně. Přesná definice zní: [7]

Bezpečnostní kultura je soubor trvalých hodnot a postojů v oblasti bezpečnosti,  
sdílená každým členem na každé úrovni organizace.

Systém  řízení  bezpečnosti  (SMS)  sice  zavádí  jistá  pravidla,  ale  ta  jsou  vždy 
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aplikovaná  lidmi  na lidi  a jejich  dodržování  musí  být  vyžadováno  nejen  nadřízenými, 

ale dotyčným jedincem osobně. [8]

Pozitivní  bezpečnostní  kultura  může  být  silným nástrojem,  který  zajistí,  že bude 

Systém řízení bezpečnosti (SMS) úspěšně fungovat v praxi. Platí i obrácený vztah: Zavedení 

kvalitního  Systém  řízení  bezpečnosti  (SMS)  může  být  klíčovým  pro  vysokou  úroveň 

Bezpečnostní kultury. Vztah Systém řízení bezpečnosti (SMS) a Bezpečnostní kultury (Safety 

Culture) znázorňuje Obrázek 6.1

Základní podmínky pro dosažení vysoké úrovně bezpečnosti (a klíčové faktory dobré 

bezpečnostní kultury v organizaci) jsou:

• Zodpovědnost  –  všichni  zaměstnanci  jsou  si  vědomi  své  odpovědnosti 

za vykonávanou činnost a jejich přínos a vztah k celkové bezpečnosti systému. Každé 

jejich rozhodnutí je jimi samotnými konfrontováno s otázkou, jak se toto rozhodnutí 

dotkne bezpečnosti systému.

• Podpora  –  řadoví  zaměstnanci  musí  mít  jistotu  podpory  nadřízených  v případě, 

že se pro zajištění bezpečnosti odchýlí od zaběhnutých postupů, které by v konkrétní 

situaci  selhaly.  Je však  nutné  si  uvědomit,  že vlastní  způsob  řešení  situace,  i když 

to tak na první pohled vypadá, nemusí být lepší než zaběhlý systém. Právě na ten jsou 

totiž navázány další úkony a jeho nedodržením může v pozdějších fázích procesu dojít 

k problémům.
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• Všichni  si  musí  být  vědomi  faktu,  že úmyslné  porušení  předpisů,  které  by mohlo 

ohrozit provoz, nelze tolerovat.

• Primárním cílem není hledání viníků a jejich potrestání, ale poučení se z chyb a přijetí 

nápravných  opatření,  aby  k podobné  situaci  již  nedošlo.  Znakem  vysoké  úrovně 

kultury bezpečnosti ve firmě je však pevně daná zodpovědnost za konkrétní procesy 

a možnost dohledání zodpovědného pracovníka. [4]

6.3. Implementace a zlepšení úrovně Bezpečnostní kultury

Každá  společnost  má  určitou  základní  úroveň  bezpečnosti  vycházející  z obecně 

přijímaných  norem chování  ve  společnosti.  Nicméně  ve  firemním prostředí  se může  stát, 

že jedinec  ztratí  pocit  odpovědnosti,  protože  je součástí  většího  kolektivu  se zavedenými 

kontrolními mechanizmy a individuální přístup může být opomenut nebo podceněn, protože 

se dotyčný  spolehne  na nadřízené  a vnitřní  kontrolní  mechanizmy  a zůstává  tak  v jakési 

anonymitě.  Odstranění  tohoto  nebezpečného  smýšlení  je základem fungující  bezpečnostní 

kultury. Každý účastník určitého procesu musí cítit odpovědnost za jeho bezpečné fungování 

a musí si být vědom své role a následků svého jednání.

Pro  zavedení  a případné  zlepšení  úrovně  stávající  Bezpečnostní  kultury  (Safety 

Culture) je nutné postupovat systematicky. Jedině tak je možno postupovat maximálně rychle 

a přesto důsledně. Celý proces ukazuje Příloha I.

Nejdříve  je nutné  přesně  si  zadefinovat  úroveň,  které  chceme  v konečné  fázi 

dosáhnout.  To  je vhodné  učinit  formou  debaty  na nejvyšších  stupních  organizace. 

Po stanovení  jasných  cílů  a metodiky  jejich  následného  objektivního  posouzení  je třeba 

analyzovat současnou úroveň a najít  silné stránky současného stavu, ale i jeho nedostatky. 

Je vhodné kombinovat několik metod pro co nejobjektivnější posouzení. Základní metodou 

je dotazování  všech pracovníků společnosti.  Vhodně sestavený dotazník pak distribuujeme 

v celé organizaci vhodnou formou – např. elektronicky. Množinu vhodných otázek lze nalézt 

např. v [9] a  představu dává i Příloha II.

Tuto  metodu  je vhodné  doplnit  i vnitřním  pozorováním  procesů  ve  firmě  (např. 

externí  auditor)  a studiem dalších  zdrojů  (např.  historie  nehod  a incidentů,  hlášení  apod.) 

Po shromáždění  všech  dostupných  informací  následuje  jejich  vhodná  analýza,  ze  které 

pak vyplynou  konkrétní  oblasti,  na které  je  třeba  se zaměřit.  Tento  výsledek  porovnáme 
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se stanovenými  cíli,  vypracujeme  konkrétní  postup  a ten  navrhneme  nejdříve  vedení 

společnosti  a po  jeho  schválení  i všem ostatním  pracovníkům.  Následuje  fáze  samotných 

změn. Její trvání se odvíjí od složitosti a hloubky prováděných implementací. Po dokončení 

fáze přeměny je vhodné monitorovat následující vývoj a běh organizace a přibližně po roce 

provozu provést zhodnocení účinnosti nápravných opatření. [8]

Cílem  tedy  je sjednotit  úroveň  bezpečnostního  smýšlení  pracovníků  organizace, 

své jednání vidět i v rovině bezpečnosti, tj. jak mé jednání a rozhodnutí ovlivní bezpečnost 

systému?  Pro  správné  fungování  Bezpečnostní  kultury  je nutná  akceptace  jejich  principů 

především  u vyšších  organizačních  stupňů,  neboť  zde  se odehrává  většina  důležitých 

rozhodnutí a striktní dodržování Safety Culture je motivací i pro ostatní pracovníky.

Bezpečnostní  kultura  (Safety  Culture)  je důležitým  prvkem  systému  řízení 

bezpečnosti  a v letecké  dopravě  je nezbytnou  součástí  prakticky  ve  všech  oblastech  – 

převážně pak u řídících letového provozu, pilotů a mechaniků.
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7. Řízení bezpečnostních rizik

Řízení  bezpečnostních  rizik  neboli  Safety  risk  management  (SRM)  je jedním 

z klíčových bodů dobře fungujícího Bezpečnostního managementu. SRM se skládá z několika 

dílčích úkolů:

• Popis zkoumaného systému/operace

• Proces identifikace rizika

• Analýza následků

• Analýza příčin

• Ohodnocení rizika

• Zmírnění rizika

• Schválení zbytkového rizika

• Dokumentace Safety Risk Managementu

Problematika řízení  rizika (SRM) je velmi obsáhlá a její  detailní  zpracování  není 

hlavním  cílem  práce.  V následujících  odstavcích  budou  tedy  rozebrány  pouze  některé 

základní body této problematiky.

7.1. Základní rozdělení nebezpečí

• Nebezpečí přírodní povahy – meteorologické podmínky, zemětřesení, epidemie

• Nebezpečí  technické  povahy  –  zdroje  energie,  technika  týkající  se let.  provozu 

(pozemní, přístroje na palubě letadla)

• Nebezpečí  ekonomické  povahy  –  socio-politické  prostředí,  náklady,  stagnace  trhu 

nebo naopak jeho prudký růst, ztráta důvěry zákazníků, uzemnění letadel pro ztrátu 

osvědčení letové způsobilosti (kombinace s nebezpečím technické povahy) [2]

7.2. Proces identifikace rizika

Pro  správné  pochopení  principů  a fungování  SRM  je nutné  rozlišovat  na první 

pohled významově stejná slova „nebezpečí“ a „riziko“.
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Základní definice:

• nebezpečí (hazard)

Stav, objekt nebo událost, která může způsobit zranění osob, zničení zařízení,  
materiální škody a nebo může omezit schopnost zařízení vykonávat očekávanou 
funkci. [10]

nebo podle ICAO [4]

Zdroj potenciálních škod nebo situace, která může vést ke snížení bezpečnosti  
(příp. letecké nehodě). Neoznačuje stupeň závažnosti.

• riziko (risk)

Kombinace pravděpodobnosti výskytu škody a její závažnosti. [10]

Nesmíme  však  chápat  nebezpečí  (hazard) jako  apriori  špatné.  Například  vítr 

je nebezpečí  (hazard)  –  splňuje  definici  (Má  potenciál  zničit  zařízení,  způsobit  zranění  

osob…).  Uvažujme  například  vítr  o rychlosti  15  uzlů.  Pokud  fouká  ve  směru  dráhy, 

pak značně pomáhá letadlu při startu a „vylepšuje jeho výkonnost“. Můžeme říci, že činí vzlet 

bezpečnější. Pokud však fouká ve směru 90° –  cross-wind, může jeho bezpečnost ohrozit. 

Nebezpečí  (hazard)  je tedy  přirozenou  součástí  prostředí  a až  ve  spojení  s operacemi 

v definovaném  systému  zaměřenými  na poskytování  určitých  služeb  (přeprava  osob) 

se stávají předmětem zajišťování bezpečnosti. Vždy tedy musíme detailně řešit vztah okolního 

prostředí (podmínek) k prováděným operacím. [2]

Obecně  lze  k procesu  identifikace  rizika  přistupovat  s použitím  matematických 

modelů – kvantitativně (tzv. data-driven) a kvalitativně  [10], nicméně pokud chceme použít 

kvantitativní  metodu,  musíme  si  uvědomit,  že problematika  letecké  bezpečnosti  je velice 

rozsáhlá  a dynamická,  neboť  do procesu  vstupuje  mnoho  stran  (ŘLP,  provozovatelé, 

technické  požadavky)  a vzniká  tak  mnoho  proměnných.  Je také  nutné  vzít  v potaz, 

že jednotlivé  neznámé se mohou výrazně  měnit  v závislosti  na čase  (např.  meteorologické 

podmínky).  Objem dat je veliký a zatím nebylo dosaženo takového propojení jednotlivých 

stran,  aby  bylo  možné  vytvořit  kvalitní  matematické  modely,  které  by byly  schopny 

komplexně  vyhodnotit  zadané  údaje.  [4] Použití  matematických  modelů  je tedy  možné, 

ale omezené.
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Kvantitativní  metody  resp.  matematické  modely  je tedy  vhodné  doplnit 

kvalitativními metodami, mezi které patří [10]:

• Brainstorming

• Studie rizik a provozuschopnosti (HAZOPS)

• Kontrolní seznamy

• Analýza selhání a jejich důsledků (FMEA)

• Strukturovaná metoda – Co když? (SWIFT)

• Dynamické modely

• Identifikace budoucích hrozeb pomocí metody FAST

Rozeznáváme  dvě  formy  kvantitativních  metod  a to  formální  a neformální. 

Do neformálních  řadíme  především  brainstorming  (podle  UK  CAA,  EUROCONTROL). 

K identifikaci  nejnebezpečnějších  hrozeb  stačí  individuální  přístup  (předpokládáme 

zkušenosti  s leteckým  provozem).  Snahou  je však  ošetřit  všechna  potenciální  nebezpečí 

a k tomu je vhodné využít brainstormingu, tentokrát však ve skupině. Do procesu identifikace 

hrozeb ve skupině je vhodné přizvat osoby s různou odborností a povinnostmi. [10]

Další skupinou, kterou je nutno ošetřit, jsou nebezpečí tzv. nepředstavitelná. Do této 

kategorie  patří  hrozby,  které  jsou  spojeny  s dobře  fungujícím  systémem,  příp.  existuje 

možnost jejich podcenění. Podrobné informace viz [10]

Jak jsme již uvedli v základních definicích, pojem riziko bere v potaz jak závažnost 

hrozby,  tak  pravděpodobnost  jejího  výskytu.  Proces  ohodnocení  rizika  je klíčový,  neboť 

snahou celého systému řízení  rizik  je jejich  minimalizace  na požadovanou úroveň.  Proces 

ohodnocení rizika má dvě části:

• zhodnocení pravděpodobnosti výskytu

• zhodnocení následků
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Rozlišujeme  několik  stupňů  pravděpodobnosti.  Tyto  stupně  jsou  dány 

pravděpodobností výskytu události na počet letových hodin [4] a můžeme si pomoci i sadou 

otázek:

• Už se podobná závada v minulosti vyskytla?

• Která další zařízení mohou trpět podobnou vadou?

• Kolik pracovníků je zapojeno do řešeného postupu?

• Jaké procento času je podezřelé zařízení nebo sporný postup v používání? [2]

Jednotlivé stupně pravděpodobnosti označujeme:

• Časté

• Pravděpodobné

• Možné

• Nepravděpodobné

• Velmi nepravděpodobné

Dalším kritériem k ohodnocení rizika je míra závažnosti:

• Katastrofické – mnohonásobná úmrtí, zničení stroje

• Kritické – jednotlivá úmrtí, vážné poškození stroje

• Těžké – těžká zranění, místní poškození stroje

• Střední – lehká zranění, mírné škody

• Zanedbatelné – bez zranění a škod

Abychom  ohodnotili  rizika,  kombinujeme  pravděpodobnost  výskytu  a míru 

závažnosti  vhodným  zápisem  do matice.  Do tohoto  vyjádření  je však  ještě  nutné  zanést 

určitou  míru  tolerance  rizika,  jedině  tak  dostaneme  kompletní  přehled  o rizicích 

a vytipovaných událostech, které je nutné řešit přednostně. Výstupem je pak Tabulka 2.
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Tabulka 2: Ohodnocení rizika; zdroj [2]

Pravděpodobnost 
výskytu

Míra závažnosti

Katastrofické Kritické Těžké Střední Zanedbatelné

Časté

Pravděpodobné

Možné

Nepravděpodobné

Velmi 
nepravděpodobné

Tohoto  výstupu  lze  dosáhnout  i použitím  speciálních  nástrojů  (viz  Výukový 

program), případně lze využít služeb externí organizace. Barevné označení polí představuje 

skupinu, ve které se riziko nachází, a podle tohoto zařazení se s příslušným rizikem (resp. 

s operací, která příslušné riziko přináší) nakládá. Označení skupin a jejich význam ukazuje 

Obrázek 7.1. Z něj lze vyčíst i označení rizika jeho tzv. indexem. Jedná se o alfa-numerické 

označení,  které  označuje  umístění  rizika  v  matici  (číslo  je  označením  pravděpodobnosti 

výskytu např. 5 – časté a písmeno označuje míru závažnosti např. A - katastrofické)
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Podobnou  metodou  vedoucí  k identifikaci  rizika  a jeho  řízení  je tzv.  ARMS 

– Aviation Risk  Management  Solutions. Tuto  metodologii  vytvořila  skupina  odborníků 

nazvaná právě ARMS a později byla tato práce přijata organizací ECAST a na jejím základě 

byla vytvořena ECAST SMS  Working Group. ARMS metoda tedy představuje alternativu 

k výše popsanému postupu navrhovanému podle ICAO.

Základní rozdíl mezi těmito metodami spočívá v tom, že ARMS se snaží být méně 

subjektivní  především  v otázce  posouzení  závažnosti  rizika.  Riziko  je vypočítáno  jako 

produkt  čtyř  faktorů  –  prevence,  zamezení,  obnovy  a minimalizace  ztrát.  Dále 

se při ohodnocení rizika bere v potaz ochranná bariéra, která zabrání / zabránila jeho eskalaci 

a naopak  jsou  vyloučeny  ty,  přes  které  hrozba  prošla.  Další  odlišností  v postupu  je, 

že při ARMS  se hrozba  vždy  porovnává  s představou  letecké  nehody,  ke  které  by došlo 

stupňováním  zkoumané  hrozby.  Veškerá  data,  která  prošla  systémem  ohodnocení 

pravděpodobnosti  výskytu,  jsou uložena ve strukturované detailní  databázi  (každá událost 

je posuzována individuálně) a z ní je pak možno získat statistickými metodami požadované 

výstupy (např. odhadnout trend, vytipovat nebezpečné situace atd.) Podrobně se problematice 

použití ARMS metody věnuje [11].
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8. Dilema vedení společnosti (Management dilema)

Prakticky každá společnost v jakémkoliv oboru je limitována ve svých rozhodnutích 

finančními  prostředky.  V letecké  dopravě  se setkáváme  s velmi  vysokými  částkami 

a dostatečné  finanční  zajištění  letecké  společnosti  je pro  její  úspěšnou  činnost  nezbytným 

předpokladem.

Základním zdrojem příjmů pro leteckou společnost je obchodní letecká doprava, tedy 

provoz letadla zahrnující dopravu cestujících, nákladu nebo pošty za náhradu nebo náhradu 

nájmu. Jedná se tedy o produkci (Production) peněžního charakteru.

Podle ICAO dodatku 30 k Annex 6 je od 1. 1. 2009 stát povinen požadovat zavedení 

Systému řízení bezpečnosti (SMS). To s sebou nese na jedné straně zvýšení a určitou jistotu 

bezpečnosti (Protection), na straně druhé však také nemalé náklady pro letecké společnosti. 

Stanovení  konkrétních  nákladů  na zřízení  Systému  řízení  bezpečnosti  (SMS)  a jeho  další 

provoz je klíčové pro posouzení jeho budoucího ekonomického přínosu. Za počáteční náklady 

tedy považujeme náklady v těchto oblastech:

• nákup potřebného software

• vytvoření vnitřní komunikační sítě

• nákup potřebného vybavení

• zaškolení Bezpečnostního (Safety) managera (příp. jiných pracovníků)

K celkovým nákladům na provoz SMS se pak řadí finance vynaložené na:

• mzdy pracovníků

• pravidelná školení

• technické vybavení

• zapracování nové legislativy

• a další (cestovné, tisk pravidelných publikací, licence pro aktualizaci sw...)[4]

Dilema  vedení  společnosti  (Management  dilema),  nebo-li  „dilema  dvou  P“ 

představuje  velmi  jednoduchou,  nicméně  velmi  důležitou  myšlenku.  Staví  totiž  do sporu 

snahu o dosažení maximální možné bezpečnosti (Protection) a snahu o dosažení maximálního 
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zisku (Production). Tyto složky se totiž velmi významně ovlivňují.

Provozovatel  se snaží  dodržet  veškeré  své  plánové  lety,  tedy  dodržet  časový 

harmonogram – být na konkrétním letišti, v určený čas, což může vést k podcenění některých 

faktorů  –  např.  počasí,  objemu  letecké  dopravy  na plánovaných  letištích  a využívaných 

prostorech.  [2] Ošetření  těchto  faktorů  resp.  jejich  vliv  na plánované  lety  z důvodu 

bezpečnosti naplňuje podstatu Bezpečnostního managementu. V rámci zachování bezpečnosti 

tak mohou být plánované lety zrušeny příp. posunuty, na což se vážou další finanční ztráty. 

Bezpečnostní  management  tak  nejen  spotřebuje  značné  finanční  zdroje,  ale  může  často 

produkovat další finanční „ztrátu“.

Základním úkolem vrcholového  vedení  let.  společnosti  je nalézt  rovnováhu  mezi 

oběma požadavky (Produkce x Ochrana), neboť přiklonění se pouze na stranu jednoho z nich 

vede nevyhnutelně k vážným problémům. [2]

Při  propagaci  a podpoře  požadavku  produkce  se totiž  potlačují  velmi  nebezpečné 

vlivy, které mohou vést ke katastrofě – zřícení letadla a ztráty na lidských životech. Následná 

ztráta důvěry zákazníků, odškodnění a tlak na zavedení bezpečnostních opatření pak mohou 

být pro společnost likvidační. Přiklonění se k přehnaným bezpečnostním opatřením naopak 

znamená  výrazné  omezení  provozu  a tedy  ztrátu  zákazníků.  S tím  pak  souvisí  finanční 

problémy, neboť dopravce není schopen zaplatit drahá bezpečnostní opatření, hrozí zadlužení 

a následný krach společnosti. [2]

Dilema  vedení  společnosti  (Management  dilema)  (Obrázek  8.1)  tedy  představuje 

velmi jednoduchou, přesto však zásadní myšlenku, se kterou se lze v praxi setkat velmi často.
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9. Mezinárodní organizace a spolupráce na poli (SMS)

Problematika  bezpečnosti  v letectví  je globálním  tématem.  Je přirozenou  snahou 

(mělo  by být)  dosáhnout  maximálního možného zabezpečení  vůči  všem hrozbám,  kterým 

musí  letecká  doprava  čelit.  Nicméně  opatření  a legislativa  často  vzniká  v rozdílných 

politických,  ekonomických,  kulturních  a sociálních  podmínkách.  V dnešním  světě  jsme 

svědky  velké  provázanosti  jednotlivých  států  a jejich  uskupení  a letecká  doprava  hraje 

v tomto vývoji  významnou roli.  Je proto nutné řešit  bezpečnost globálně a v celosvětovém 

měřítku, neboť hrozba může přijít odkudkoliv a systém bezpečnosti na to musí být připraven. 

Tato  myšlenka stála  za vznikem mnoha nadnárodních  organizací  věnujícím se bezpečnosti 

v letectví.

9.1. Mezinárodní organizace pro civilní letectví - ICAO

ICAO =  International Civil  Aviation Organization je první celosvětovou organizací 

zastřešující civilní letectví.

Dne 7. 12. 1944 byla 52 státy sepsána „Chicagská dohoda“, dnes známá jako ICAO 

Document 7300/9 (podepsána  mj.  i tehdejším  Československem  a publikována  pod 

č. 147/1947 Sb),  která  dala  vzniknout  organizaci  PICAO –  Provisional International Civil 

Aviation Organization. Tato smlouva byla ratifikována šestadvacátým podpisem a 4. dubna 

1947 vzniklo ICAO, které se v říjnu téhož roku stalo organizací spadající pod kompetenci 

Spojených  národů.  Součástí  „Chicagské  dohody“  byly  Annexy  1-18,  které  představují 

standardy  a doporučení  pro  provozování  veřejného  letectví.  Jednotlivé  státy 

je pak zapracovaly do svého právního systému.

V České  republice  se letectví  řídí  zákonem  49/1997  Sb.,  o civilním  letectví 

a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu č. 108/1997 Sb. ICAO Annexy jsou implementovány 

Ministerstvem dopravy ČR jako předpisy řady L 1 – 18 (číslování  je shodné s původními 

Annexy, což nemusí být pravidlem!).

9.1.1. ICAO a jeho vztah k bezpečnosti

Základním dokumentem ICAO požadujícím zavedení  Systému řízení  bezpečnosti 

(SMS) je Annex 6. Za tímto účelem byl vydán ICAO Doc. 9859 Safety Management Manual, 

obsahující  detailní  vysvětlení  principu  bezpečnostního  managementu  a jeho  implementace 

včetně ukázkových modelů.
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9.2. Mezinárodní asociace leteckých dopravců - IATA

IATA =  International Air Transport  Association je organizace  založená  skupinou 

leteckých  dopravců  v roce  1945.  Dnes  členská  základna  čítá  230  leteckých  společností 

pokrývajících  svým působením 93% všech pravidelných letů  v obchodní  letecké  dopravě. 

Na rozdíl od ICAO, které pokrývá letectví všeobecně, věnuje se IATA především problémům 

spojených  právě  s leteckou  obchodní  dopravou.  Z oblastí,  ve  kterých  se IATA angažuje, 

jmenujme  například  letecký  průmysl,  obchod  a finanční  záležitosti  ve  spojení  s leteckou 

dopravou, vliv letecké dopravy na životní prostředí apod.

Jednou  z priorit  je samozřejmě  také  bezpečnost  letecké  dopravy.  Při  řešení  této 

problematiky spolupracuje IATA s ICAO, evropskými a americkými úřady. Konkrétní kroky 

pak představuje tzv.  „Six-point  safety program“ skládající  se z šesti bloků, které pokrývají 

tyto konkrétní oblasti:

• bezpečnost letových operací a bezpečnost na palubě

• pozemní odbavení (ground handling)

• uspořádání a řízení toku letového provozu (ATM)

• přeprava a nakládání zboží (cargo handling)

Tyto  funkce  jsou  vykonávány  specializovanými  skupinami,  například  auditní 

skupinou  IOSA  apod.  Celková  struktura  organizace  je složitá  a existuje  tedy  množství 

materiálů vydaných odbornými sekcemi. Tyto materiály jsou poskytovány členům organizace 

ve formě výukových kurzů s doprovodnými materiály.  Tyto služby jsou však zpoplatněny 

a nejsou tedy volně dostupné. Z kurzů lze jmenovat například:

• IATA Integrated Airline Management System Tool-kit

• IATA Cabin Operations Safety Tool-kit

9.3. Evropská agentura pro bezpečnost v letectví - EASA

Organizace ICAO položila základy pro sjednocení podmínek při provozování letecké 

dopravy  v celosvětovém  měřítku.  ICAO  Annexy  však  měly  pouze  statut  standardů 

a doporučení a jednotlivé státy podle nich tvořily vlastní právní dokumenty, které se mohly 

od jednotlivých doporučení odlišovat – odlišnosti však musely být ICAO nahlášeny. V roce 
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1970  proto  vznikla  organizace  JAA (Joint  Aviation Authorities)  sdružující  letecké  úřady 

evropských  zemí.  Byla  vytvořena  nařízení  JAR  (Joint  Aviation rules),  která  vycházela 

z ICAO Annexů, ale byla závazná pro sdružené evropské státy.

V roce  2002  byla  Evropskou  unií  nařízením  (EC)  No  1592/2002  zřízena  EASA 

(European Aviation Safety  Agency).  Úkolem  bylo  vytvořit  letecké  předpisy  pro  státy 

sdružené v Evropské unii a tyto státy byly povinny nařízení EASA dodržovat. EASA tedy 

převzala některé kompetence JAA jako tvorbu legislativních podkladů pro typovou certifikaci 

letadel, motorů a letadlových částí. Nařízení EASA vychází ze zákonů JAA (JAR) a zpočátku 

se lišily  pouze  v grafické  úpravě  a až  později  došlo  i obsahovým  změnám.  Ty  se týkaly 

především  detailnějšího  řešení  problematiky  spojené  s leteckou  dopravou.  V roce  2008 

se působnost EASA rozšířila i na letové operace a certifikaci letových posádek a v roce 2009 

i na letiště,  řízení  letového toku a letové navigační služby. Operativní  výkony však nadále 

vykonávají  úřady  jednotlivých  států  a EASA se věnuje  především  tvorbě  celoevropských 

pravidel s důrazem na bezpečnost. Zdrojem informací pro odbornou veřejnost jsou „ročenky“ 

shrnující  bezpečnostní  aspekty  a výrazné  momenty  za celý  rok  a lze  tak  sledovat  vývoj 

bezpečnosti v nedávné minulosti.

9.3.1. Evropská komise bezpečnostních strategií - ESSI

Program  ESSI  =  European Strategic Safety  Initiative, byl  spuštěn  v roce  2006 

a podstatou bylo nahrazení programu JSSI (JAA Safety  Strategy Initiative) v rámci EASA. 

Jedná  se o program  spojující  státy  EASA,  ostatní  evropské  regulační  úřady,  národní 

organizace  (ICAO,  EUROCONTROL)  a letecký  průmysl.  Cílem je zvyšování  bezpečnosti 

letecké dopravy. Toho chce ESSI dosáhnout sledováním a vyhodnocováním dat, prováděním 

bezpečnostních analýz a implementací  efektivních akčních plánů.  Sdružení  ESSI se skládá 

z následujících tří základních pilířů:

• European Commercial Aviation Safety Team (ECAST)

• European Helicopter Safety Team (EHEST)

• European General Aviation Safety Team (EGAST)
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9.4. Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu - EUROCONTROL

EUROCONTROL,  Evropská  organizace  pro  bezpečnost  leteckého  provozu, 

je organizace  založená  v roce  1960.  Sdružuje  státy  Evropské  unie  a jiné  evropské  státy 

a v současnosti čítá celkem 39 členů. V tomto sdružení jsou jak veřejné, tak vojenské letecké 

úřady  a právě  spolupráce  těchto  dvou  sektorů  je jednou  z klíčových  rolí  organizace. 

EUROCONTROL se zaměřuje především na problematiku řízení letového provozu a řízení 

letového  toku  a implementaci  nařízení  EASA.  Cílem  je vytvoření  jednotného  evropského 

nebe.  Problematiku  bezpečnosti  řeší  EUROCONTROL  vytvořením  „Evropského 

bezpečnostního programu pro ATM“. Konkrétními příklady řešení bezpečnostních problémů 

jsou  například  úpravy  frazeologie,  podobnosti  volacích  znaků,  školení  a příprava  řídících 

letového provozu, zlepšení metodiky posuzování bezpečnostních dat a další.

9.5. Nadace pro bezpečnost v letectví - FSF

FSF =  Flight safety foundation, byla založena v roce 1947. Jejím cílem je neustálé 

zlepšování  bezpečnosti  v letectví.  Jedná  se o nezávislou,  nestrannou  a neziskovou 

mezinárodní organizaci. FSF překonává kulturní a politické rozdíly ve společné věci a získala 

světový respekt. Dnes čítá více než 1 200 organizací a jednotlivců ve 150 zemích. Nadace 

sídlí v Alexandrii a má regionální úřad v Melbourne. Je spojena s přidruženými organizacemi 

v Japonsku, Rusku, jihovýchodní Evropě, Tchaj-wanu, Číně a západní Africe.

FSF prostřednictvím velmi kvalitně zpracovaných stránek poskytuje cenné informace 

a velkým  přínosem  je FSF  vydávaný,  odborný,  internetový  měsíčník  „AeroSafety  World 

Magazine“, který je volně dostupný a řeší současné problémy bezpečnosti.

9.6. Další organizace

Jako další  organizace věnující  se problematice bezpečnosti  v letectví lze jmenovat 

například:

Evropská konference pro civilní letectví - ECAC 

Anglický letecký úřad - UK CAA

Australský úřad pro bezpečnost v civilním letectví – CASA

Federální úřad pro letectví - FAA
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10. Aplikace Systému řízení bezpečnosti (SMS) v praxi – letová fáze

Safety  management  systém  představuje  určitý  soubor  nástrojů  a metod,  pomocí 

kterých lze zajistit dva základní pilíře bezpečnosti. Těmi jsou identifikace rizika a jeho řízení.

[2] Systém řízení bezpečnosti (SMS) je realizován komplexním souborem předpisů, nařízení 

a doporučení  včetně  výkladové  metodiky,  jak  dosáhnout  přijatelné  bezpečnostní  úrovně 

v letecké dopravě.  Systém řízení bezpečnosti  (SMS) lze chápat jako vyšší stupeň kontroly 

a řízení  různých  procesů  a je aplikován  globálně  s působností  na všechny  organizace 

podílející se na přepravním procesu a procesů na něj navazujících. Spektrum oborů a činností, 

které jsou v systému řízení bezpečnosti zahrnuty a na které je možno jej aplikovat, je velmi 

široké, avšak je zde uplatněna určitá selekce a dotčené skupiny si ze souboru vybírají pouze ty 

nástroje,  které  jsou  pro  ně  důležité.  I tento  výběr  (co  a proč  vybrat)  je předmětem Safety 

managementu  (řízení  bezpečnosti).  Spektrum  stran  zapojených  do přepravního  procesu 

je znázorněno na Obrázku  10.1. Jedná se například o tyto složky:  profesionální pracovníci 

(piloti,  letušky, mechanici,  řídící  let.  provozu),  majitelé a provozovatelé letadel (regionální 

přepravci), výrobci, letecké regulační úřady, profesionální asociace a federace, mezinárodní 

letecké organizace, úřady vyšetřující letecké nehody, létající veřejnost...[2]
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10.1. Palubní bezpečnost (Cabin safety)

Palubní  bezpečnost  je jednou  z mnoha  částí,  v nichž  se uplatňuje  Systém  řízení 

bezpečnosti  (SMS).  Zde  totiž  dochází  k přímé  konfrontaci  zákazníků  –  cestujících 

s bezpečností  v letecké  dopravě  a to  přímo  na palubě  letadla.  Bodem  spojujícím  často 

nezasvěcenou  veřejnost  a sofistikovanou  techniku  s odbornými  pracovníky  je palubní 

personál.  Jsou na něj  tedy kladeny rozličné požadavky,  jako jednání  s cestujícími,  vhodná 

forma komunikace a vystupování, potřebná znalost problematiky letecké dopravy a znalost 

postupů  v případě  nouzových  situací.  Velmi  důležitá  je týmová  spolupráce  a komunikace 

a to jak při běžných operacích, tak v případě nouzových situací.

Při provozu letadla musí být na palubě jasně deklarovaná hierarchie velení a musí 

být dodržována a respektována každým členem letecké posádky tj. letové posádky a posádky 

palubních průvodčí viz Příloha III

1. Velitel letadla (Pilot in Command – PIC)

2. První důstojník (First Officer nebo Cruise Captain – FO)

3. Letový inženýr (Flight Engineer nebo Second Officer)

4. Vedoucí palubní průvodčí (Lead Cabin Crew member nebo SCA)

5. Zástupce vedoucí palubní průvodčí (je přesně stanovena pozicí 2L)

6. Palubní průvodčí (Steward, Cabin Crew member nebo CA)

Palubním průvodčím se rozumí kterýkoli člen posádky s výjimkou letové posádky, 

který  v zájmu  bezpečnosti  cestujících  plní  povinnosti,  které  mu  byly  přiděleny 

provozovatelem nebo velitelem letadla v kabině letounu.

10.2. Legislativa

Základní legislativní rámec pro provozovatele, jehož hlavní místo obchodní činnosti 

a jeho sídlo (pokud existuje) se nachází v členském státě Evropské unie, představuje předpis 

EU-OPS, a pro tuzemské společnosti pak ještě národní předpisy řady L. V EU-OPS lze nalézt 

požadavky  na výcvik  pro  vydání  Osvědčení  CA  (palubních  průvodčích).  Požadavky 

na zdravotní  způsobilost  palubních  průvodčích,  a jejich  přezkoušení  odborné  způsobilosti 

jsou uvedeny v předpisu L-1. Obsah těchto předpisů je pak zpracován leteckým dopravcem 

v provozní  příručce  a jiných  tzv.  manuálech.  Informace  obecnější  povahy  jsou  uvedeny 
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v Provozní příručce (Operation Manual) a postupy pro řešení konkrétních situací na palubě, 

které musí palubní průvodčí řešit, jsou zpracovány v Příručce pro palubní průvodčí (CCOM – 

cabin crew operation manual).

10.2.1. EU – OPS

EU – OPS je evropský předpis vztahující se na obchodní leteckou dopravu a stanoví 

požadavky  použitelné  na provoz  jakéhokoli  letounu  k účelům  obchodní  letecké  dopravy 

kterýmkoliv  provozovatelem,  jehož  hlavní  místo  obchodní  činnosti  a jeho  sídlo  (pokud 

existuje) se nachází v členském státě. EU – OPS neplatí:

• pro letouny, jsou-li použity pro vojenské, celní a policejní služby; ani

• pro  výsadkové  a protipožární  lety  a s nimi  související  lety  na místo  určení  a zpět, 

při nichž se přepravují osoby, které se obvykle nacházejí na palubě při výsadkových 

nebo protipožárních letech; ani

• pro  lety  bezprostředně  před  leteckými  pracemi,  v jejich  průběhu  a bezprostředně 

po nich,  jestliže  tyto  lety  souvisí  s těmito  leteckými  pracemi,  a při  kterých,  vyjma 

členů  letové  posádky,  není  přepravováno  více  než  6 osob  nezbytných  k provádění 

leteckých prací.

V České Republice pak platí  národní předpis L-6 (vycházející  z Annexu 6). Tento 

předpis  by neměl  být  v rozporu  s EU-OPS,  který  pokrývá  stejnou  oblast,  ale  mnohem 

detailněji a pokud ke sporu dojde, pak je EU-OPS nadřazen předpisu L-6.

EU-OPS  například  říká,  že provozovatel  nesmí  provozovat  letoun  s konfigurací 

s maximálním schváleným počtem sedadel pro cestující větším než 19, přepravuje-li jednoho 

či  více  cestujících,  jestliže  není  v posádce  alespoň jeden palubní  průvodčí,  který  v zájmu 

bezpečnosti  cestujících  plní  povinnosti  uvedené  v provozní  příručce.  Minimální  počet 

palubních průvodčí musí být větší  než jeden palubní průvodčí na každých 50 (nebo jejich 

část) sedadel pro cestující zastavěných na stejné palubě letounu. V případě nutnosti nasazení 

více  než  jednoho  palubního  průvodčího  musí  provozovatel  zvolit  vedoucího  palubních 

průvodčích.  Tato  osoba  musí  mít  min.  roční  zkušenosti  na pozici  palubního  průvodčího 

a odpovídající kurz zahrnující tyto oblasti: [12]
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• předletová instruktáž:

◦ přidělení míst a povinností palubním průvodčím,

◦ práce posádky,

◦ projednání  konkrétního  letu,  včetně  typu  letounu,  vybavení,  oblasti  a druhu 

provozu a kategorií cestujících se zvláštním přihlédnutím ke zdravotně postiženým 

osobám, malým dětem a převozům nemocných, a

• spolupráce v rámci posádky:

◦ význam koordinace a dorozumívání,

◦ odpovědnost a předávání velení,

◦ ztráta pracovní schopnosti pilota a

• přehled požadavků provozovatele a zákonných požadavků:

◦ bezpečnostní pokyny pro cestující, karty s bezpečnostními pokyny,

◦ zabezpečení palubních bufetů,

◦ úschova příručních zavazadel,

◦ elektronické přístroje,

◦ postupy při doplňování paliva s cestujícími na palubě,

◦ turbulence,

◦ dokumentace a

• lidské činitele a optimalizace činnosti posádky;

• hlášení leteckých nehod a incidentů a

• omezení doby letové služby a požadavky na dobu odpočinku.
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Obecně musí uchazeč o Osvědčení palubního průvodčího splňovat tyto podmínky:

• být starší 18 let3

• pravidelně  podstupovat  lékařské  prohlídky  nebo  posudky  podle  požadavků  úřadu 

za účelem zjištění jeho zdravotní způsobilosti k plnění povinností

• úspěšně dokončit počáteční výcvik v souladu s OPS 1. 1005 a být držitelem osvědčení 

o bezpečnostním výcviku

• dokončit přeškolovací nebo rozdílový výcvik, který zahrnuje alespoň témata uvedená 

v OPS 1. 1010

• účastnit se opakovacího výcviku v souladu s ustanoveními OPS 1. 1015

• být způsobilý plnit své povinnosti v souladu s postupy uvedenými v provozní příručce.

• trestní bezúhonnost 3

• mít úplné střední vzdělání 3

10.2.2. Trénink a výcvik

Je jedním  z nejdůležitějších  faktorů  pro  dosažení  maximální  možné  úrovně 

bezpečnosti. Každý člověk zapojený do dopravního procesu musí být vždy řádně proškolen 

ve všech  možných  situacích,  se kterými  se může  setkat.  Cílem  je dokonalé  porozumění 

problematiky a automatizace prováděných úkonů pro zachování maximální možné účinnosti 

a eliminace  následků  stresu  a pracovního  přetížení,  které  je součástí  nouzových  situací. 

Letecká  doprava  je velmi  dynamická  a reakce  na nové  podněty  a implementace  nových 

poznatků je základním rysem dobře fungujícího a bezpečného systému. Pro palubní průvodčí 

se provádějí následující výcviky: [12] [13]

• Počáteční bezpečnostní výcvik

• Přeškolovací a rozdílový výcvik

• Opakovací výcvik

• Udržovací výcvik

Náplň jednotlivých tréninků je zmíněna v dodatcích k EU-OPS.

3 Provozovatel může vyžadovat striktnější podmínky – např. min. věk 19 let
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10.2.3. Počáteční bezpečnostní výcvik (Dodatek 1 k OPS 1. 1005)

Počáteční bezpečnostní výcvik uvedený v OPS 1. 1005 musí zahrnovat alespoň tato 

témata:

Požární a     kouřový výcvik:  

• význam  neprodleného  informování  letové  posádky,  specifická  opatření  nezbytná 

ke koordinaci a pomoci při zjištění požáru nebo kouře;

• nutnost  kontrolovat  často  možné  prostory  s rizikem  vzniku  požáru  včetně  toalet 

a příslušné detektory kouře;

• druh požáru a vhodné hasicí  prostředky a postupy v konkrétních situacích,  způsoby 

použití  hasicích  prostředků,  důsledky  nesprávného  použití  a použití  v uzavřeném 

prostoru a důraz na odpovědnost palubního průvodčího reagovat okamžitě na nouzové 

situace při výskytu požáru nebo kouře, a zejména důraz na význam určení skutečného 

zdroje požáru;

• obecné postupy pozemních záchranných a nouzových služeb na letištích.

Výcvik týkající se     přežití na     vodě  

• Nasazení  a použití  osobních  plovacích  prostředků  ve  vodě.  Před  první  službou 

v letounu  vybaveném  záchrannými  čluny  nebo  podobnými  prostředky  je nutno 

absolvovat výcvik o použití těchto prostředků a praktický výcvik na vodě.

Výcvik přežití

• Výcvik přežití musí odpovídat oblasti působení (např. polární oblasti, poušť, džungle 

nebo moře).

Zdravotní aspekty a     první pomoc  

• první  pomoc  ve  spojení  s výcvikem  přežití  a odpovídající  hygienou  a poučení 

o zdravotních aspektech a první pomoci, použití souprav první pomoci;

• lékařských soupravách první pomoci, jejich obsahu a zdravotnickém vybavení první 

pomoci;

• fyziologické  účinky  létání  se zvláštním  důrazem  na nedostatečný  přísun  kyslíku 

(hypoxii).
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Zacházení s     cestujícími:  

• pokyny týkající se rozpoznání cestujících pod vlivem alkoholu, drog nebo agresivních 

cestujících a zacházení s nimi;

• způsoby motivování cestujících a zvládnutí davu k urychlení evakuace letounu;

• předpisy  o bezpečném  uložení  příručních  zavazadel  (včetně  předmětů  palubní 

obsluhy) a nebezpečí plynoucí z těchto zavazadel pro cestující nebo možné blokování 

či poškození nouzového vybavení nebo východů letounu;

• význam  správného  přidělení  sedadel  s ohledem  na hmotnost  a vyvážení  letounu. 

Zvláštní  důraz  je nutno klást  na přidělení  sedadel  zdravotně  postiženým cestujícím 

a na nutnost obsadit sedadla vedle nehlídaných východů tělesně zdatnými cestujícími;

• povinnosti při výskytu turbulencí, včetně zajištění kabiny;

• preventivně-bezpečnostní opatření, která je nutno přijmout při přepravě živých zvířat 

v kabině;

• výcvik v zacházení s nebezpečným zbožím, včetně ustanovení hlavy R;

• bezpečnostní postupy, včetně ustanovení hlavy S

Dorozumívání

• Během  výcviku  je nutno  klást  důraz  na význam  účinného  dorozumívání  mezi 

palubními  průvodčími  a letovou  posádkou,  včetně  způsobu,  společného  jazyka 

a terminologie.

Disciplína a     odpovědnost  

• schopnost  a způsobilost  pracovat  jako  palubní  průvodčí  se zvláštním  přihlédnutím 

k omezením doby letové služby a služby a požadavkům na dobu odpočinku;

• znalost  leteckých  předpisů  týkajících  se palubních  průvodčích  a úlohy  Úřadu 

pro civilní letectví;

• obecná  znalost  příslušné  letecké  terminologie,  teorie  letu,  rozmístění  cestujících, 

meteorologie a oblasti provozu;

• předletová instruktáž palubních průvodčích a poskytnutí nezbytných bezpečnostních 
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informací s ohledem na konkrétní povinnosti;

• význam  udržování  příslušných  dokumentů  a příruček  v aktualizovaném  stavu 

se změnami oznámenými provozovatelem;

• význam rozpoznání toho, kdy mají palubní průvodčí pravomoc a odpovědnost zahájit 

evakuaci a další nouzové postupy, a

• význam  bezpečnostních  úkolů  a povinností  a potřeby  reagovat  okamžitě  a účinně 

na nouzové situace;

• význam plnění povinností palubního průvodčího v souladu s provozní příručkou;

• povědomí o účincích povrchové kontaminace a potřeba informovat letovou posádku 

o jakékoli pozorované povrchové kontaminaci.

Optimalizace činnosti posádky (CRM)

Úvodní kurz CRM:

• Palubní průvodčí dokončí úvodní kurz CRM před tím, než je poprvé přidělen k plnění 

úkolů jako palubní průvodčí. Palubní průvodčí, kteří již vykonávají činnosti palubních 

průvodčích  v obchodní  letecké  dopravě  a nedokončili  dříve  úvodní  kurz,  musí 

dokončit  úvodní  kurz  CRM  během  dalšího  požadovaného  opakovacího  výcviku 

nebo přezkoušení.

• Prvky výcviku v dodatku 2 k OPS 1. 1005/1. 1010/1/1. 1015 tabulce 1 sloupci a) musí 

pokrývat úroveň požadovanou sloupcem b), úvodní kurz CRM.

• Úvodní kurz CRM musí být veden alespoň jedním instruktorem CRM pro palubní 

průvodčí.

10.3. Standardní situace

Standardní  situace  představují  základní  náplň  práce  a úkony  posádky  palubních 

průvodčích. Obecně je lze rozdělit na několik základních fází:

• Předletová příprava

◦ briefing a instruktáž letové posádky a CC

◦ předletové kontroly (vybavení na palubě a nouzového vybavení)
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◦ usazení cestujících (případně jejich doprovod z odbavovací plochy)

◦ uložení palubních zavazadel

◦ bezpečnostní instruktáž

◦ kontrola kabiny cestujících před vzletem a jejich usazení (pásy, stolky...)

• Povinnosti za letu

◦ stoupání (dodržování zákazu kouření, zapnutí bezp. pásů apod.)

◦ let v hladině (poskytování služeb cestujícím – roznos jídla, nápojů apod.)

◦ let v turbulenci

◦ klesání (usazení cestujících, kontrola stavu kabiny – uložení zavazadel, jídelních 

vozíků apod.)

• Povinnosti po přistání

◦ pomoc cestujícím (zavazadla, apod.)

◦ případný doprovod přes odbavovací plochu

• Tankování s cestujícími na palubě

◦ komunikace s personálem provádějícím tankování

◦ komunikace s PIC (FO)

◦ připravenost na případnou evakuaci

Při  výkonu všech výše  zmíněných úkonů a ve  všech  fázích  je důležitým prvkem 

zajištění bezpečnosti,  nicméně se stále jedná o standardní postupy. Při vzniku nestandardní 

situace je však správná a včasná reakce členů palubní posádky zásadní. Pro svou mimořádnost 

a bezprostřední  ohrožení  cestujících,  posádky  a letounu  byly  tyto  situace  podrobněji 

zpracovány v následující kapitole.

10.4. Nestandardní (nouzové) situace

Nejlepší obranou proti vzniku nouzové situace a problémům jakéhokoliv charakteru 

v letectví  obecně je prevence a eliminace všech možných příčin,  které  by k ní  mohly vést. 

Z toho důvodu je nutné provádět velmi pečlivě předletovou přípravu a kontrolu jak letadla 
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a kabiny,  tak  i nastupujících  cestujících  a jejich  zavazadel.  Jakmile  je letadlo  ve  vzduchu, 

často již není možné příčinu pozdějších problémů odstranit.  Za nejnebezpečnější fázi letu4 

je obecně považován start a přistání a právě v těchto fázích dochází k nejčastějšímu vzniku 

nestandardních situací. [14]

Rozlišujeme dvě základní varianty nouzových situací : [15]

• plánované

• neplánované

a pro  každý  tento  typ  nouzové  situace  musí  být  vypracován  rozdílný  postup. 

Při jejich realizaci je vhodné dodržet několik následujících doporučení : [14]

• Stránky nouzových postupů mají být označeny červenou barvou pro zvýraznění jejich 

důležitosti a mají být zařazeny v In-flight Handbook.

• Stránky  jednotlivých  nouzových  postupů  by měly  být  „tabelovány“,  což  umožní 

rychlé vyhledání příslušného postupu a měly by nést i vhodné barevné označení, které 

koresponduje  s povahou  nouzové  situace  (např.  voda  –  modrá,  země  –  hnědo-

-oranžová), je vhodná úprava umožňující přečtení za slabých světelných podmínek.

• Stránky  pro  použití  při  nouzovém  přistání  na vodní  hladinu  by měly 

být přelaminovány,  aby  bylo  umožněno  jejich  použití  ve  vlhkém  prostředí  (příp. 

ve vodě).

• Všechny informace by měly být obsaženy na jedné rozkládací stránce (pro snadnou 

referenci).

• Tyto informace by měly být také na snadno dostupném avšak bezpečném místě (např. 
v pilotní kabině).

10.4.1. Plánované nestandardní (nouzové) situace

Při  tomto typu je její  vznik  oznámen členům posádky průvodčích  hned,  jak je to 

možné. CC jsou o vzniku dané situace informováni FC buď povelem „PURSER TO THE 

COCKPIT!“,  nebo  signálem  6x  gong  (FSB  on-off 3krát).  To  poskytuje  čas  na přípravu 

a možnost zmírnění následků nouzové situace.

4 Let začíná v okamžiku, kdy se letoun dá poprvé do pohybu s cílem vzlétnout (předpis L - 2)

46



10.4.2. Neplánované nouzové situace

Při  neplánovaných,  nastává  nouzová  situace  bez  předchozího  varování  a posádce 

je poskytnut velmi krátký (nebo žádný) čas k reakci na vzniklou situaci. Ohrožení cestujících 

je o to větší,  že na něj nejsou ani oni,  ani paluba letadla připraveni.  Neplánované nouzové 

situace vznikají především při startu a přistání a jsou nejčastější. [14]

Velitel  letounu  oznámí  nepřipravenou  nouzovou  evakuaci  palubním  rozhlasem 

„ATTENTION CREW AT STATIONS".  Je důležité,  aby pokyn „ATTENTION CREW AT 

STATIONS"  byl  vydán  včas,  zejména  když  velitel  letadla  předpokládá,  že CC již  nesedí 

na svém  určeném  sedadle.  Hned  jakmile  to  situace  dovolí  a letoun  je již  pod  kontrolou, 

informuje velitel  letadla vedoucího palubních průvodčí o vzniklé situaci.  Palubní průvodčí 

okamžitě ukončí činnost v kabině.  Je-li  letoun v cestovní hladině,  vydají  cestujícím pokyn 

„FASTEN SEAT BELTS! PŘIPOUTEJTE SE!“ a nejsou-li, připoutají se na svých služebních 

sedadlech.

• Je-li letoun v letu, vydá velitel letadla přibližně 20 vteřin před nárazem / přistáním 

palubním rozhlasem pokyn: „BRACE FOR IMPACT".

• Je-li letoun na zemi, vydá tento pokyn před nárazem kdykoliv, kdy je to proveditelné.

Po  tomto  hlášení  křičí  vedoucí  palubní  průvodčí  opakovaně  (třikrát)  „HEADS 

DOWN,  GRAB  YOUR  ANKLES!  HLAVY  DOLŮ,  CHYŤTE  KOTNÍKY!"  a spolu 

s cestujícími zaujímají všichni palubní průvodčí bezpečnostní polohu. [15]

10.5. Bezpečnostní poloha

Bezpečnostní poloha je takové držení těla, které:

• zmírňuje možnost zranění (vykloubení končetin, bezvědomí apod.) při nárazu

• zmírňuje druhotné nárazy

I když  se může  zdát,  že se jedná  o podřadnou  záležitost  v celém  sledu  událostí 

odehrávajících  se při  nouzové  situaci,  správné  držení  těla  a zaujetí  bezpečnostní  pozice 

je velmi  důležitý  bod.  Ze  statistiky  [16] totiž  vyplývá,  že leteckou  nehodu  přežije  90% 

účastníků a je velmi důležité zachovat vědomí a mít tak možnost úniku po nárazu letounu.
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Bezpečnostní pozice se může mírně lišit podle konstrukce sedaček, jejich umístění, 

možností  a stavu cestujícího.  Instrukce a znázornění vhodné bezpečnostní polohy lze vždy 

spolu  s dalšími  instrukcemi  nalézt  v blízkosti  sedadla  (kapsa  protějšího  sedadla  apod.). 

Bezpečnostní polohu je vhodné si několikrát vyzkoušet. Stejně tak i rozepnutí bezpečnostních 

pásů.  Konstrukce  zámku je totiž  odlišná  od automobilových bezpečnostních  pásů,  na které 

je většina populace zvyklá a ukazuje se, že právě manipulace se systémem uzamykání pásu 

působí největší problémy v nebezpečných situacích. [17]

Varianty bezpečnostní pozice: [14]

1. pás těsně a nízko obepíná tělo,  chodidla na podlaze,  hluboký předklon, ruce svírají 

kolena, hlava na kolenou

2. pás  těsně  a nízko  obepíná  tělo,  chodidla  na podlaze,  překřížené  zápěstí  opřené 

o sedadlo před námi, hlava tlačí proti rukám

Ochrana dítěte:

3. pás těsně a nízko obepíná tělo, chodidla na podlaze, paže dospělého je podporou zad 

a hlavy  dítěte,  druhá  paže  okolo  kolenou,  hluboký  předklon,  přitisknutí  tváře 

dospělého na tvář dítěte

4. pás těsně a nízko obepíná tělo, chodidla na podlaze, paže dospělého je podporou zad 

a hlavy dítěte,  hluboký předklon,  druhá  paže  opřená  o protější  sedadlo,  hlava  tlačí 

proti ruce

5. dítě ve schválené sedačce je dostatečně chráněno

Grafickou podobu bezpečnostních pozic ukazuje Příloha IV
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10.6. Evakuace

Evakuace cestujících po nouzovém či bezpečnostním přistání je jednou z klíčových 

fází pro efektivní zvládnutí nouzové situace z hlediska zachování lidských životů. Ne vždy 

je však nutné evakuovat letadlo, např. pokud si je velitel letadla jistý, že nebezpečí vyplývající 

z nouzové  situace  již  pominulo  a bezpečnost  cestujících  a posádky  není  nadále  ohrožena. 

Takovou  situací  může  být  například  bezpečnostní  přistání  vynucené  závadou  v řídícím 

systému  letadla,  kdy  po  takovém  přistání  nedošlo  k požáru  či  jinému  potencionálnímu 

ohrožení posádky a cestujících. [15] Pokud však tato jistota neexistuje, je evakuace nejlepším 

preventivním opatřením pro zajištění bezpečnosti. [18] Rozlišujeme 2 druhy evakuace : [14]

• plánovaná – existuje dostatečné množství času pro vzájemné předání informací mezi 

členy letové posádky, palubními průvodčími a cestujícími

• neplánovaná  –  není  možné  vzájemné  předání  informací  mezi  mezi  členy  letové 

posádky, palubními průvodčími a cestujícími

Při provádění evakuace letounu je vhodné dodržet několik doporučení : [14]

• evakuace je inicializována až po úplném zastavení letadla

• před otevřením dveří umístěných bezprostředně před a za motory se ujistíme, že jsou 

vypnuté a nepracují.

• posádka a cestující jsou připravení na více nárazů

• palubní průvodčí se řídí doplňujícími informacemi od členů letové posádky, které jsou 

jim sděleny (např. palubním telefonem)

• pokud se v bezprostředním ohrožení života ocitne palubní průvodčí, má jeho osobní 

bezpečnost prioritu

Samotnou evakuaci vyhlašuje po provedení nezbytných úkonů po nouzovém přistání 

a po  zhodnocení  situace  v případě  potřeby  velitel  letadla  povelem:  „PASSENGERS 

EVACUATION  THROUGH  LEFT/RIGHT  HAND/  ALL  EXITS!“  .  Není-li evakuace 

cestujících  v dané  situaci  nutná,  pak  velitel  letounu  vydá  povel:  „CABIN  CREW  AND 

PASSENGERS KEEP YOUR SEATS!“ V případě nouzové situace, kdy po zastavení letadla 

nevydala letová posádka žádný povel, s posádkou nelze navázat spojení palubním telefonem 

ani  žádným  jiným  způsobem  a cestujícím  hrozí  bezprostřední  nebezpečí,  jsou  palubní 
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průvodčí oprávněni a zároveň povinni zahájit evakuaci cestujících. Jedná se především o tyto 

případy : [13] [14]

• Vážné poškození konstrukce letounu

• Náhlý požár nebo objevení kouře

• Přistání na vodu

Pokud  je evakuace  vyhlášena  palubním průvodčím,  jsou  ostatní  členové  posádky 

palubních  průvodčích  povinni  následovat  jeho  příkaz.  Pokud  to  situace  dovolí,  je před 

vyhlášením evakuace  palubním průvodčím informována  letová  posádka.  Pokud  toto  není 

možné splnit, je letová posádka informována souběžně s vyhlášením evakuace. [14]

10.6.1. Legislativa a certifikace

Provedení  a postupy  evakuace  letounu  jsou  samozřejmě  legislativně  podloženy. 

Pro evropské  provozovatele,  jejichž  hlavní  místo  obchodní  činnosti  a jejich  sídlo  (pokud 

existuje)  se nachází  v členském  státě,  a stejně  tak  pro  letouny  provozované  ve  státech 

Evropské unie platí evropský předpis EU-OPS a předpis JAR-25.

V Předpisu EU-OPS jsou například z pohledu evakuace řešeny tyto otázky:

• vhodné rozmístění cestujících

• bezpečnostní školení před vzletem

• školení cestujících v blízkosti nouzových východů

Výše  zmíněné  předpisy  se promítají  i do samotné  konstrukce  letounu  určeného 

pro leteckou dopravu.

EU-OPS stanoví:

a) Provozovatel  nesmí  provozovat  letoun s výškou dolního rámu nouzových východů 

pro cestující, který:

1. je výše než 1,83 m (6 ft) nad zemí, stojí-li letoun na zemi s vysunutým přistávacím 

zařízením, nebo

2. by byl  výše  než  1,83 m  (6 ft)  nad  zemí  po  sklopení  nebo  nevysunutí  jedné 

nebo více noh přistávacího zařízení letounu, o jehož typové osvědčení bylo žádáno 
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poprvé 1. dubna 2000 nebo později,

není-li  vybaven  u každého  východu,  pro  který  platí  bod  1 nebo  2,  dostupným 

vybavením  nebo  zařízením umožňujícím  cestujícím  a posádce  dostat  se v nouzi  bezpečně 

na zem

b) Toto  vybavení  nebo zařízení  nemusí  být  u nouzových východů nad křídly,  jestliže 

označené místo na konstrukci letounu, kde končí úniková cesta, je méně než 1,83 m 

(6 ft)  nad zemí,  stojí-li  letoun s vysunutým přistávacím zařízením na zemi a jsou-li 

jeho vztlakové klapky v přistávací nebo vzletové poloze podle toho, ve které poloze 

jsou výše nad zemí.

c) Letouny, u nichž je předepsán zvláštní nouzový východ pro letovou posádku a:

1. jejichž  nejnižší  bod je výše  než  1,83 m (6 ft)  nad  zemí,  stojí-li  letoun na zemi 

s vysunutým přistávacím zařízením, nebo

2. jejichž  nejnižší  bod  by byl  výše  než  1,83 m  (6 ft)  nad  zemí  po  sklopení 

nebo nevysunutí  jedné nebo více noh přistávacího zařízení,  jedná-li  se o letoun, 

o jehož typové osvědčení bylo poprvé žádáno 1. dubna 2000 nebo později,

musí  být  vybaveny  prostředkem,  který  všem  členům  letové  posádky  pomůže 

sestoupit v nouzi bezpečně na zem. [12]

Další požadavek, kterému musí letoun pro certifikaci vyhovět, uvádí předpis FAR – 

25. Každý letoun o celkové kapacitě přesahující  44 cestujících musí  být evakuován do 90 

vteřin a to za použití poloviny dostupných, náhodně vybraných nouzových východů. Limit 

byl zvolen na základě vyšetřování a simulací, při kterých bylo dokázáno, že průměrně po této 

době dochází  k tzv.  flashover,  při  kterém dochází  k současnému zapálení  všech hořlavých 

materiálů v uzavřeném prostoru a po němž již rapidně klesá šance na přežití.  [19] Možnost 

evakuace letounu musí být dokázána skutečnou simulací (nikoliv výpočty). Předpis FAR-25 

dále stanoví podmínky výběru a rozložení figurantů (věk, pohlaví).

10.6.2. Nouzové východy

Povinností  palubních  průvodčích  v případě  vyhlášené  evakuace  je její  řízení 

a kontrola. Každý palubní průvodčí obsluhuje jemu přidělený nouzový východ, tzn.  zajistí 

jeho otevření a zkontroluje, zda je funkční nouzové zařízení k opuštění letadla. Tím mohou 

být  nouzové  žebříky,  schody  a lana,  nicméně  nejpoužívanějším  zařízením  jsou  nouzové 
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skluzy,  které  umožňují  velice  rychlou  evakuaci  velkého  počtu  osob.  Palubní  průvodčí 

zkontroluje připravenost vybavení k opuštění letounu (nafouknutí skluzu) a pokud toto není 

připraveno,  musí  zablokovat  nouzový  východ  a přesměrovat  cestující  k jinému.  Nouzové 

skluzy jsou často využívány i jako záchranné čluny v případě nouzového přistání na vodní 

hladinu (ditching). [18]

10.7. Požár

Výskyt  dýmu  a požáru  letadla  patří  k nejnebezpečnějším  událostem, 

které bezprostředně ohrožují zdraví a životy všech osob a jeho podíl na leteckých nehodách 

je třetí nejvyšší. I proto je snahou všech zúčastněných stran zabránit jeho vzniku a pokud již 

tato  situace  nastane,  poskytnout  účinné  postupy  pro  zmírnění  jeho  následků.  Základním 

rozdělením  požáru  je,  zda  se vyskytne  za letu  (in-flight fire)  nebo  požár,  který  vznikne 

bezprostředně  po  letecké  havárii  a ohrožuje  tak  přeživší  (post-impact fire).  Dalším 

nebezpečím je skutečnost,  že v případě požáru za letu nemusí být ohnisko vůbec viditelné. 

Hovoříme pak o skrytém požáru,  který může vypuknout například v nákladovém prostoru. 

Nebezpečí představuje požár z těchto důvodů:

• emise nebezpečných látek

• možnost  ztráty  kontroly  nad  letadlem  (nejpočetnější  důvod  leteckých  katastrof 

v posledních letech)

Oheň  je komplexní,  dynamická,  fyzikálně-chemická  reakce  (oxidace),  při  níž 

se uvolňuje  kouř,  teplo,  plamen,  světlo  a jiné  chemické  sloučeniny.  Každý  požár  je jiný 

a záleží především na složení hořících materiálů a okolních podmínkách. [20]

10.7.1. Emise nebezpečných látek

Oxid  uhelnatý  a kyanovodík  jsou  dva  hlavní  toxické  plyny vznikající  při  hoření. 

Většina  kabinového  vybavení  je vyrobena  ze  syntetických  materiálů  uhlíku  a bude  proto 

při hoření  generovat  oxid  uhelnatý  a uhličitý.  Hořící  vlna,  hedvábí  a syntetické  látky 

obsahující  sloučeniny  dusíku  pak  produkují  toxický  plyn  –  kyanovodík.  Dráždivé  plyny, 

jako je chlorovodík  a akrolein,  jsou  generovány  z hořící  izolace  elektroinstalace  a jiných 

materiálů použitých na palubě letadla. Obecně platí, že při požáru se zvýší koncentrace oxidu 

uhličitého  a uhelnatého  a zároveň  dochází  ke  snížení  koncentrace  kyslíku,  neboť 
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je spotřebováván samotnou reakcí. Kombinací těchto dvou faktorů vzniká velmi nebezpečná 

možnost otravy (udušení) posádky a cestujících. Schopnosti reakce pilotů na podněty mohou 

být sníženy vdechováním toxických látek vznikajících při hoření, což je velmi nebezpečné 

v kterékoli  fázi  letu,  zejména  pak  při  přiblížení  a přistání.  Extrémním  případem 

je pak upadnutí do bezvědomí v důsledků dlouhodobého vdechování spalin. [20]

10.7.2. Ztráta kontroly nad letadlem

Ztráta  kontroly  nad  letadlem  v důsledku  požáru  může  být  způsobena  z několika 

důvodů. Požár může být důsledkem elektrického zkratu v elektroinstalaci, což samo o sobě 

přestavuje možnost ztráty kontroly nad letadlem, nicméně požár zažehnutý zkratem některého 

minoritního systému pak může ovlivnit systém nezbytný pro řízení letounu. Příkladem může 

být  katastrofa  letu  SwissAir  111,  kdy  byl  požár  zažehnut  elektroinstalací  palubního 

„zábavního“ systému (entertainment system).

Další  nebezpečí  představuje  samotné  teplo  produkované  hořením.  Teplota  může 

dosáhnout  značných  hodnot  (i 3000°C!),  které  překročí  tavnou  teplotu  některých 

konstrukčních celků a v důsledku požáru může být ovlivněna přímo konstrukce letounu. Další 

příčinou  ztráty  kontroly  může  být  náhlá  změna  těžiště  oběma  směry,  čímž  dojde 

k destabilizaci letounu. Příčinou změny centráže je panická reakce cestujících při zpozorování 

požáru samotného případně jeho vedlejší příznaků.

10.7.3. Prevence

Nejlepší obranou proti požáru a jeho následkům, stejně tak jako u jiných nebezpečí 

ohrožujícím  leteckou  dopravu,  je prevence.  Zabránit  vzniku  požáru  je úkolem  především 

pro výrobce letadel a letecké techniky, regulační orgány (úřady) a letecké dopravce. [14]

Již  při  výrobě  letadla  se počítá  s možností  požáru  a je snahou  tomuto  nebezpečí 

předcházet.  Při  konstrukci  letadel  tak  nachází  uplatnění  nehořlavé  materiály  a při  použití 

nových materiálů jsou sledovány i jejich vlastnosti při vystavení ohni. Sleduje se například 

potřebná  teplota  pro  zapálení,  doba  hoření,  emise  toxických  látek  aj.  Příkladem  může 

být konstrukce dopravního letounu Boeing 787 Dreamliner a použití kompozitních materiálů.

Úkolem regulačních úřadů a operátorů je zavedení takových legislativních podmínek 

a provozních postupů, které sníží možnost vzniku požáru. Konkrétními kroky je pak zavedení 

speciálních  postupů  a omezení  při  přepravě  nebezpečného  zboží,  často  absolutní  zákaz 
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kouření na palubě ale také povinná instalace hasících systému v nákladovém prostoru. [14]

Preventivní opatření obsažená v konkrétních postupech jsou: [15]

• pravidelná  kontrola  kabiny  PAX a prostoru  toalet  v 10-15 min.  intervalech  zvláště 

při nočních letech

• kontejnery  odpadkových košů na toaletách nesmí být  přeplněny a nesmí obsahovat 

lahvičky od parfémů, aerosolové lahvičky a jakýkoliv odpad z galley

• zavírací  dvířka  od odpadkových  košů  musí  být  vždy  zavřena  (správná  funkce 

automatických hasících přístrojů)

• CC  musí  zachovat  ostražitost  při  kontrole  podlahy  (noviny,  časopisy  na podlaze) 

a musí zabránit zablokování vývodů teplého vzduchu

• je zakázáno  umísťovat  jakékoliv  předměty  do teplovzdušných  trub  vyjma  přípravy 

jídel na servis

10.7.4. Požár na palubě

Vznik  ohně  je obecně  podmíněn  přítomností  tří  faktorů:  paliva,  teploty  a kyslíku 

a základním principem v boji s požárem na palubě je separace alespoň jednoho z nich.  [15] 

Existuje několik typů požárů, které mohou nastat na palubě letadla. Palubní průvodčí musí být 

schopen identifikovat  každý typ a stanovit  nejúčinnější  hasicí  látky  k použití.  Požáry jsou 

rozděleny do čtyř hlavních skupin s různými vlastnostmi:

Třída  A –  hořlavé  tuhé  látky.  Jakýkoli  předmět,  který  by mohl  chytit  a vyžaduje 

chladící  účinek  vody (např.  dřevo,  papír,  polštáře,  atd.)  Je bezpečné  použít  jakýkoli  druh 

hasicích přístrojů, pokud není k dispozici voda.

Třída B – tekuté látky. Zahrnuje hořlavé látky, které jsou obvykle lehčí než voda 

(např.  oleje,  pohonné  hmoty,  barvy,  petrolej).  Voda  a vodní  hasicí  glykol  by se neměly 

používat v boji proti těmto požárům, protože voda pouze napomůže jejich rozšíření. Snažíme 

se zastavit přísun kyslíku.

Třída  C  –  elektrická  zařízení.  Požár  elektrického  zařízení  je obvykle  výsledkem 

zkratu.  Je nezbytné  odpojit  elektrický  zdroj  iniciace  a zamezit  přístupu  kyslíku.  Nehasit 

vodou! Pokud neexistuje žádná jiná alternativa, lze použít vodní glykol, který je aplikován 

v malých dávkách.
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Třída D – kovy. Tato třída obsahuje hořlavé kovy (např. hořčík, titan, draslík, sodík). 

Tyto kovy mají vysokou zápalnou teplotu a vydávají dostatek kyslíku pro podporu hoření. 

Mohou prudce reagovat s vodou nebo jinými chemickými látkami.[14]

10.7.5. Protipožární a ochranné prostředky

Detektory  kouře  –  Optické  detektory  kouře  jsou  instalovány  v prostoru  toalet 

a obvykle  také  v nákladových  prostorech.  Jsou  aktivovány  významným  zhoršením 

„viditelnosti“  z důvodu  kouře  vycházejícího  ze  zdroje  požáru  –  např.  odpadkového  koše. 

Cigaretový kouř obvykle jejich aktivaci nezpůsobí.

Přenosné hasící přístroje – Přenosné hasící přístroje jsou instalovány v pilotní kabině 

i prostoru pro cestující. Ty jsou primárně určeny k hašení požárů malého rozsahu a doba jejich 

použití  je limitována  objemem  náplně.  Tou  je nejčastěji  HALON 1211  (BCF),  méně 

je pak zastoupen vodní glykol nebo oxid uhličitý. Princip hašení při použití Halonu a oxidu 

uhličitého je stejný. Obě tyto látky mají velmi dobrou schopnost vázat atomy kyslíku a tím 

zamezí jeho přístupu k ohni.

Systémy  automatického  hašení  –  Některé  letouny  jsou  vybaveny  systémem 

automatického hašení – zejména v prostoru toalet.  Konkrétně odpadkových košů. Systémy 

instalované  v nákladních  prostorech  často  vyžadují  pro  svou  aktivaci  zásah  posádky. 

V letounech  určených  pro  dlouhé  vzdálenosti  jsou  v nákladových  prostorech  instalovány 

hasící  systémy  se schopností  dlouhodobého  vypouštění  hasící  látky.  Látka  je uvolňována 

postupně, což poskytuje dlouhodobou ochranu před opětovném zapálení a dává tak posádce 

možnost  přistání  i na nejvzdálenějším  plánovaném  letišti  (uvažuje  se nejhorší  možná 

varianta). Toto se uplatňuje např. u letounů a letů kategorie ETOPS 180.

Požární sekera – Požární sekera poskytuje v případě nouze možnost přístupu do těch 

částí letounu, kde je to za letu obtížné. (např. za boční stěny paluby pro cestující, elektrické 

a stropní panely). Toporo je elektricky izolováno z důvody ochrany před úrazem elektrickým 

proudem. V minulosti byly sekery volně přístupné a viditelné v kabině pro cestující, nicméně 

to  není  v současnosti  možné  z důvodu  vyhovění  bezpečnostním  předpisům.  Ty  z důvodu 

ochrany před protiprávními činy na palubě letadla nařizují, že požární sekera musí být za letu 

přítomna v kokpitu (nebo i na palubě cestujících), nicméně musí být umístěna tak, aby nebyla 

cestujícími viditelná.
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Ochranné  rukavice  –  Ochranné  rukavice  jsou  umístěny  v pilotní  kabině  příp. 

i v prostoru cestujících a slouží k ochraně před žárem, plameny a úrazu ostrým předmětem. 

Stejně  tak  zabraňují  možnosti  poranění  při  potřísnění  hasící  látkou z přenosného hasícího 

přístroje.

Prostředky  na ochranu  proti  dýmu  a kouři  –  Existuje  několik  druhů  ochranných 

prostředků spadajících do této kategorie.

• PBE (Protective Breathing Equipment), někdy také označované jako „Smoke Hood“ 

obsahují vyvíječ kyslíku, který je schopen zabezpečit jeho dodávku nositeli po dobu 

15 – 20 minut.

• Na palubě jsou přítomny i přenosné kyslíkové láhve s obličejovou maskou. Primárně 

jsou  určeny  cestujícím z terapeutických  důvodů,  nicméně  je lze  využít  i v případě, 

že je kabina cestujících zaplněna dýmem a kouřem. Nesmí se však používat v případě 

požáru, resp. při vystavení plamenům – nebezpečí exploze!

• Ochranné brýle – Jsou umístěny v prostoru pilotní kabiny společně s PBE a jsou často 

integrovány s pilotní kyslíkovou maskou.

• Ohnivzdorné přikrývky – Některé letecké společnosti vybavují paluby svých letadel 

ohnivzdornými  přikrývkami,  které  lze  použít  přímo  pro  uhašení  požáru  (zamezí 

přístupu  kyslíku)  nebo  při  přesazení  či  evakuaci  osob  pokus  je nebezpečí, 

že by dotyčné osoby mohly být vystaveny plamenům.

Rozmístění ochranných prostředků v letounu Boeing 737 ukazuje Příloha V; [21].

10.7.6. Postupy CC v případě požáru

Musí být popsány v postupech pro palubní průvodčí (CCOM – Cabin crew operation 

manual). Vznikne-li požár na palubě, nebo při výskytu dýmu na palubě, musí být informován 

každý  člen  posádky  palubních  průvodčích  Při  této  situaci  je kladen  důraz  na součinnost 

posádky. Palubní průvodčí, který zjistí výskyt ohně na palubě, zvolá hlasitě „HOŘÍ“, vyhledá 

nejbližší  hasící  přistroj  (nejčastěji  Halonový)  a okamžitě  hasí.  Další  palubní  průvodčí 

neprodleně uvědomí velitele  letadla.  Informace jsou zásadně předávány pomocí palubního 

telefonu  z bezpečnostních  důvodů,  neboť je možné,  že byl  požár  založen  úmyslně  s cílem 

odvést pozornost a následného zmocnění se letadla. Zpráva předávaná veliteli letadla by měla 

obsahovat informace o:
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• zdroji a místě požáru

• rozsahu a závažnosti požáru

• výskytu dýmu v kabině PAX, jeho intenzitě, barvě a zápachu

• jaké akce byly provedeny

• zda je nutné přesadit PAX

Tento  CA  zůstává  nepřetržitě  na spojení  s velitelem  letadla  a informuje 

jej až do uhašení požáru.

Zatímco je požár okamžitě  hašen palubním průvodčím, který jej  zpozoroval,  jeho 

kolega  ihned  vezme PBE,  nový  odjištěný  hasicí  halonový  přístroj  a rukavice  a střídá  jej. 

Ostatní členové CC

• přinášejí další odjištěné halonové hasicí přístroje

• uzavřou vývody klimatizace

• podle  možnosti  přesazují  PAX,  ti  sedí  v předklonu  a CC  jim  poskytují  namočená 

prostírání, ubrousky, podhlavníky a kapesníky (improvizovaný dýchací filtr)

Po  prvotním  uhašení  požáru  je nutné  provést  jeho  tzv.  dohašení  za použití  vody 

z vybavení palubního bufetu, případně dalších nealkoholických nápojů.

Za letu se může vyskytnout tento druh požáru:

10.7.7. Požár na toaletě

Pokud možno, vyjmeme pojistky elektrického okruhu toalet. Přiložíme horní stranu 

dlaně na dveře toalety a zjistíme intenzitu požáru.

Pokud jsou dveře chladné:
• otevřeme dveře a alokujeme zdroj požáru

• provedeme hašení a následné dohašení vodou

Pokud jsou dveře horké: (rozsáhlý požár v     kritickém stádiu)  

• použijeme PBE

• nachystáme další hasící přístroje
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• v podřepu  otevřeme dveře,  které  používáme jako  ochranu  před  plameny,  vsuneme 

dovnitř  trysku  hasícího  přístroje  a snažíme  se aplikovat  hasící  látku  na maximální 

možnou plochu. Poté dveře zavřeme a vyčkáme.

• následuje opětovné otevření dveří a v případě nutnosti opakujeme výše popsaný 
postup. Pokud byl požár uhašen, důkladně jej vodou dohasíme. [14]

10.7.8. Kuchyňka (Galley)

• v případě nutnosti vyjmout pojistky elektrického okruhu kuchyňky

• hašení požáru vhodným typem hasícího přístroje (podle druhu požáru)

• pokud  hoří  uvnitř  trouby,  otevřeme  dvířka,  provedeme  hašení  požáru,  dokud 

nepoužijeme celou náplň hasícího přístroje, zavřeme dvířka a čekáme jednu minutu

• znovu  otevřeme  dvířka  a přesvědčíme  se o uhašení  požáru  (případně  opakujeme 

postup  hašení)  .  Po  uhašení  dvířka  zavřeme,  čímž  zabráníme  přístupu  vzduchu 

a možnosti opětovného vznícení. [14]

10.7.9. Zavazadlový prostor (Biny)

• CA okamžitě hasí vnitřek Binu za pomoci halonového hasicího přístroje.

• CA při  hašení  opatrně  pootevře  Bin a dlouhým stiskem spouště  hasicího  přístroje 

provede hašení vnitřku Binu, Bin poté neprodleně zavře a celý postup opakuje.

• Po  uhašení  požáru  se zbytky  po  hoření  vkládají  do plastového  pytle  za stálého 

zchlazování vodou.

• Před uzavřením se přidá do pytle malé množství halonu, uzavře se a uloží na toaletu.

• Pravidelně kontrolovat zbytky po hoření .[15]

10.7.10. Sedadlo

• CA hasí halonovými přístroji přímo do středu ohniska požáru.

• Lze použít přikrývky či polštáře pro zmírnění ohně.

• Nutné použít PBE. [15]

• Po uhašení požáru sedadla může být nutné použití požární sekery k přístupu ke zdroji 

požáru a jeho následné uhašení. [14]
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10.7.11. Elektrické zařízení

• Po odpojení,  vypnutí  elektrického  přístroje  hasíme  halonovým hasicím přístrojem. 

[15]

10.7.12. Osoby

• Hasí se pomocí dek nebo části oděvů.

• Nikdy nepoužívat vodní nebo halonový hasicí přístroj. [15]
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11. O výukovém programu

Výukový program je jednou ze stěžejních součástí této bakalářské práce a jeho cílem 

je osvětlit problematiku bezpečnosti letecké dopravy žákům leteckých oborů, odborné i širší 

veřejnosti. Obsahově pojednává o této problematice v rozsahu výše uvedeného textu, nicméně 

si  klade za cíl,  učinit  jej  zajímavějším a poutavějším.  Text  je proto doplněn interaktivními 

prvky  a  především  obrázky  a videoklipy.  Předložená  teorie  je  tak  dokreslena  reálnými 

příklady.

Problematika  letecké  bezpečnosti  je velmi  široký  pojem  a v dnešní  době  je tato 

kapitola velice často vzpomínána v nejrůznějších souvislostech. Existuje nepřeberné množství 

informací, přesto, nebo právě proto je velmi těžké se v ní orientovat a nalézt kvalitní zdroj. 

Jednou  z dalších  úloh  výukového  programu  je proto  poskytovat  možnost  nalézt  rychle 

seriozní informace a tím své znalosti rozšířit. Plní tedy funkci „internetového rozcestníku“, 

kdy  každá  kapitola  obsahuje  několik  externích  odkazů,  na kterých  lze  nalézt  detailnější, 

doplňující a seriozní informace.

11.1. Použité technologie

Celý  program  je zpracován  jako  soubor  internetových  stránek  a přidružených 

multimediálních  souborů.  Internetové  stránky  jsou  programovány  v jazyku  HTML 

a odpovídají  specifikaci  HTML  4. 01.  Na jejich  vytvoření  byl  použit  opensource  editor 

Bluefish 2. 0. 1-1, konkrétně pro platformu Linux a byl obsažen v repositářích distribuce.

Grafická  podoba  stránek  je dána  stylopisem  CSS  a odpovídá  specifikaci  CSS 2.5 

Jedná se o upravenou, volně dostupnou šablonu. Důraz byl kladen na nízké grafické nároky, 

přehlednou a rychlou orientaci, pohodlné čtení textu a jeho názornost. Vizuální vzhled je řízen 

externím souborem (style.css), což v případě potřeby dovoluje jednoduchou editaci a změnu 

grafiky u celého projektu a jeho optimalizaci pro konkrétní použití.

11.1.1. Výhody

Využití konceptu internetových stránek bylo zvoleno pro několik nesporných výhod. 

Především se jedná o nízkou náročnost a to jak softwarovou, tak hardwarovou. Každý počítač 

je dnes již standardně vybaven prostředky pro prohlížení internetu (s podporou flash-videa) 

5 V kódu jsou obsaženy i některé formy specifikace CSS3 ve formě tzv. prefixů.
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a pro  spuštění  a chod  výukového  programu  není  nutné  žádných  speciálních  programů. 

Program obsahuje dokumenty pdf a xls, nicméně pro jejich otevření stačí běžná softwarová 

výbava  osobního  počítače.  Základní  použití  programu  nevyžaduje  připojení  k internetu 

a je možné jej  spustit  v offline režimu,  nicméně pro jeho maximální  využití  je internetové 

připojení podmínkou, neboť obsahuje odkazy na externí zdroje.

Další  možností  bylo  výukový  program  zpracovat  ve  formě  prezentací,  či  flash 

animací. Avšak vytvořit flash animaci pokrývající tak rozsáhlou oblast a její vhodné provázání 

s důrazem  na snadnou  orientaci  je velmi  obtížné.  Koncept  internetových  stránek  je velmi 

vhodnou  platformou,  do které  lze  animace  doplňující  textovou  část  velmi  jednoduše 

implementovat.

Další výhodou oproti jiným koncepcím je možnost pokročilejšího formátování textu 

pomocí specifických značek jazyka HTML. To dovoluje jeho vhodnou úpravu a rozmístění 

s důrazem  na typografii  –  např.  použití  patkového  písma,  které  je vhodnější  pro  čtení 

rozsáhlejších textových pasáží.

Při  samotném  zpracování  programu  se nabízelo  i využití  specializovaných 

programů –  redakčních  systémů  např.  Joomla,  Drupal,  WordPress.  Ty  jsou  využity  např. 

na zpravodajských serverech (idnes.cz, novinky.cz apod.) a dovolují správu velkého množství 

textu,  jeho  editaci,  přidání  multimediálního  obsahu,  ale  jsou  vhodné  pro  časté  přidávání 

jednotlivých  článků/kapitol.  I přes  jisté  výhody  nebyl  tento  způsob  zvolen  a to  ze  dvou 

důvodů. Jednotlivé kapitoly jdou poměrně jednoduše do programu přidat i v současné podobě 

a formě programu (HTML programování). Stejně tak jako u redakčních systémů je možnost 

řízeného přístupu a editace textu, neboť v případě umístění na internetu má možnost editace 

zdrojových kódů pouze jejich správce. Redakční systém nedovoluje offline použití. Největší 

nevýhodou  redakčních  systémů  je pak  možnost  problémů  při  hostingu.  Ne  všechny  typy 

redakčních  systémů  a případně  jejich  funkce  jsou  všeobecně  podporovány.  Neznalost 

konkrétních podmínek případného hostingu proto vedla k rozhodnutí zvolit obecnou formu 

(prosté HTML kódování), které je možné hostovat kdekoliv.

11.1.2. Nevýhody

Velkou nevýhodou je obrovské množství způsobů interpretace internetových stránek. 

To  je ovlivněno  jak  softwarovým  vybavením  počítače,  tak  jeho  hardwarem  –  konkrétně 

zobrazovacími prostředky. Konkrétní konfigurace „uživatele“ je dopředu neznámá a je proto 
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nutné  optimalizovat  stránky  pro  nejčastěji  používané  konfigurace.  To  však  vnáší 

nepřehlednost do zdrojových kódů a paradoxně může dojít ke špatnému zobrazení.

Software v našem případě představují  především internetové prohlížeče.  Ty se liší 

podporovanými  možnosti  a způsobem  interpretace  HTML  a CSS  příkazů.  Majoritní 

zastoupení  mají  Mozilla Firefox,  Opera  a Microsoft  Internet  Explorer,  Google Chrome 

(Chromium). Všechny tyto prohlížeče jsou postaveny na jiném jádře a jejich možnosti jsou 

značně  odlišné  i v rozdílných  verzích  samotného  typu  prohlížeče.  Problémy  spojené 

se softwarem  uživatelova  PC  byly  vyřešeny  použitím  jednoduchých  a základních  příkazů 

jak pro  HTML,  tak  pro  CSS  a výukový  program  by se proto  měl  zobrazovat  ve  všech 

nejpoužívanějších  prohlížečích  korektně.  Problémy  mohou  nastat  s přehráváním  videa. 

Způsob, jakým bude video přehráno, záleží na individuálním nastavení prohlížeče.  Mohou 

se tedy  vyskytnout  problémy  s nastavením  prohlížeče,  jeho  vybaveností  kodeky  apod. 

Globálně však výukový program nevyžaduje speciální požadavky a při standardním nastavení 

a používání PC by měl fungovat korektně.

Některá videa jsou do výukového programu vložena přímo, na některá je odkázáno 

a jsou  hostována  na jiném  serveru  (např.  youtube).  To  s sebou  nese  potřebu  připojení 

k internetu pro max. funkčnost výukového programu a závislost na těchto zdrojích. V případě 

jejich odstavení a podobně nebude možné dodatečný materiál zobrazit.

Určitým způsobem byly ošetřeny i problémy hardwarového charakteru. Zobrazovací 

možnosti jsou různé. Jedná se především o velikost a rozlišení monitorů. Tato problematika 

byla ošetřena tak, že rozměry nebyly zadány definitní hodnotou, ale poměrově. To by mělo 

zajistit korektní zobrazení na standardních velikostech monitorů. Problémy by mohly nastat 

při zobrazení programu na displayi mobilních telefonů. Takové použití programu však nebylo 

předpokládáno. Celkové shrnutí ukazuje Tabulka 3:
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Tabulka 3: Shrnutí výhod a nevýhod výuk. programu

Výhody Nevýhody

online/offline použití různé zobrazení v závislosti na použitém HW

možnost editace zobrazení i obsahu různá podpora v internetových prohlížečích

snadné rozšíření závislost na externích zdrojích

přizpůsobení konkrétnímu použití

snadný hosting

přehlednost a snadná orientace

možnost vyhledaní detailnějších informací

11.1.3. Budoucí vývoj

Internetové technologie a jejich možnosti se velmi rozvíjí. Udržování a optimalizace 

kódu se současnými technologiemi je proto velmi žádoucí. Nejbližším možným krokem bude 

přepsání  kódu  podle  specifikace  HTML5,  jejíž  podpora  se v současné  době  objevuje 

v posledních  verzích  majoritních  internetových  prohlížečů.  Výhodou  je např.  sémantický 

význam  některých  tagů  (značek  HTML  kódu),  což  dovoluje  strojové  zpracování  textů 

a návaznost  dalších  funkcí  (vyhledávání  apod.)  Další  možností  úpravy  současného  kódu 

je přepsaní ostylování dokumentu za použití specifikace CSS36. Zde je situace podobná jako 

u HTML5.  Zavedení  této  technologie  slibuje  určité  sjednocení  grafické  interpretace 

v internetových  prohlížečích  a umožňuje  využití  pokročilejších  možností  grafické  úpravy 

internetové stránky – především její interaktivitu (rozhýbání a barevnost odkazů, pozicování 

prvků apod.) Na druhou stranu je nutné k těmto možnostem přistupovat s rozvahou. Musí být 

zachována přehlednost stránek a jejich pohodlné čtení a využití.

Dalším rozvojem výukového programu pak  může  být  vytvoření  sady flashových 

animací  a jejich  implementace  do programu  pro  větší  názornost  a snadnější  pochopení 

problematiky.

V budoucnu bude nutné také kontrolovat  dostupnost  externích  materiálů,  na které 

je odkazováno a řešit problémy, které mohou v těchto souvislostech nastat.

6 Některé prvky specifikace CSS3 jsou již v kódu obsaženy ve formě prefixů. Jednalo by se o pročištění 
a optimalizaci kódu v závislosti na podpoře CSS3 v majoritních prohlížečích.
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12. Zhodnocení cílů

V práci  byly  vysvětleny  obecné  principy  a postoje  v problematice  letecké 

bezpečnosti  a byly představeny nástroje,  které pomáhají  dosáhnout  její  maximální úrovně. 

Teoreticky  vysvětlené  přístupy  a postoje  byly  demonstrovány  na konkrétním  příkladu 

z reálného  leteckého  provozu.  V rámci  práce  byl  dále  vytvořen  výukový  program,  jehož 

úlohou je učinit nastíněnou problematiku zajímavější a přístupnější i širší veřejnosti.

13. Závěr

Práce  představuje  základní  myšlenky  bezpečnosti  letecké  dopravy.  Jak  již  bylo 

naznačeno,  jedná  se o problematiku  nesmírně  obsáhlou  a rozmanitou  s velkým  počtem 

faktorů, které mohou výslednou úroveň značně ovlivnit. V budoucnu by bylo možné použít 

této  práce  jako  základního  stavebního  kamene  a nahlédnout  na problematiku  bezpečnosti 

i z jiných, konkrétních stran, např. z pohledu řízení letového provozu, řízení letového toku 

(ATM)  apod.  Dále  by bylo  možné  podrobněji  zpracovat  jednotlivé  metody  pro  nalezení 

a ohodnocení rizika, jejichž úvod najdeme v Kapitole 7. V budoucnu se dále nabízí možnost 

doplnit  kapitolu  o monitoringu  a vyhodnocování  dat  získaných  z provozu  (Flight  Data 

Monitoring – FDM). Ostatní kapitoly této práce není třeba detailněji zpracovávat, neboť jejich 

rozsah je dle mého názoru pro pochopení problematiky dostačující.

Celkově se tato  práce  zabývala  bezpečností  ve  smyslu  –  safety,  tedy bezpečnosti 

vyplývající  z provozu samotné  letecké  dopravy.  Velkou hrozbou dneška,  která  bezpečnost 

významně  ovlivňuje,  je hrozba  teroristických  útoků  a použití  letadla  jako  zbraně.  Tuto 

problematiku (security) a její ošetření v letové fázi by bylo vhodné zpracovat v následujících 

pracích a ve spojení s touto BP by tak vznikl komplexní soubor problematiky.

Letecká bezpečnost se neustále mění a je nutné udržovat jednotlivé metody aktuální 

v takovém rozsahu, aby řešily hrozby současnosti. To si žádá neustálé sledování dat a trendů 

a je velmi  vhodné  práci  aktualizovat.  Snadná  aktualizace  je jednou  z výhod  vytvořeného 

výukového  programu,  který  poskytuje  prostor  k naznačenému  obsahovému  rozšíření 

a dopracování  interaktivních  prvků.  Např.  sady  testů  a animací,  které  usnadní  a zkvalitní 

výuku. Těmito úkoly bych se rád zabýval v navazující práci.
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