
①

• Letištní ID karta
• Mobilní telefon
• Klíče od automobilu
• Potřebné OOPP a nářadí
• Fotoaparát
• Psací a kreslící potřeby

②

• Převzít letovou dokumentaci
• Zdokumentovat dočasné
     důkazní materiály
• Zajistit technika na deaktivaci ELT
• Zajistit technika na odpojení
     akumulátorů
• Zajistit technika na demontování
     FDR a CVR
• Zajistit bezpečnostního pracovníka
     pro ochranu FDR a CVR
• Zdokumentovat FDR a CVR
     před vymontováním
• Požádat přítomné složky o asistenci
     při šetření
• Zařídit transport ÚZPLN na místo
      zásahu

③
• Přeprava přítomných složek po
letišti
• Asistence dle pokynů stanoviště A

④
• Zjišťování informací o letu
• Získávání dokumentů od letecké
     společnosti
• Asistence dle pokynů stanoviště A

Oddělení KSPBezpečnostní
dispečink

Stanoviště A
(místo zásahu)

Stanoviště B
(go-team)

Stanoviště C
(go-team)

Stanoviště D
(kancelář)

Stanoviště E
(kancelář)

Činnosti před
příjezdem

ÚZPLN
②

Krizový štáb

Podpůrná
činnost
③

Komunikace,
jmenování komise

Je potřeba
přivést

ÚZPLN?

Ano Ne Zjišťování
informací

④

Transport
ÚZPLN

Projednání
okolností, řešení

mimořádné
události

Je zvolen
předsedou
komise?

AnoNe

Vede šetření
Předává
zjištěné

informace

Je oblast
kolem

havarovaného
letadla

bezpečná?

Podrobné
ohledání trosek

Informuje o
letecké nehodě

Provede briefing,
rozdělí se na

stanoviště

Výjezd na místo zásahu,
pomůcky s sebou

①

Předběžná
prohlídka místa
letecké nehody

Ano Ne

Přijede
ÚZPLN?

Ano NeÚZPLN

Činnosti
②

Aktivuje

Výjezd na
místo zásahu

1) Procesní mapa Oddělení KSP
Oddělení provozní

 bezpečnosti

1) Procesní mapa Oddělení provozní
    bezpečnosti (letecká nehoda na LKPR)



DRAK A SYSTÉMY

Vedoucí:

JménoSpecializace
Pilot se specializací velící pro daný typ letadla

Výcvik posádek

Letecký navigátor nebo palubní inženýr

Pilot jmenovaný asociací pilotů

Meteorolog

LETOVÉ ZAPISOVAČE

Vedoucí:

JménoSpecializace
Pilot velící pro daný typ letadla

Daný typ zapisovače

Letecký navigátor nebo palubní inženýr

Zástupce jmenovaný státem projekce,
     výroby a provozovatele letadla

LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY

Vedoucí:

JménoSpecializace
Kvalifikovaný ŘLP

Vedoucí pracoviště ATS

Letecké služby

LIDSKÝ FAKTOR

Vedoucí:

JménoSpecializace
Lékař ÚLZ

Letecká fyziologie

Psychologie

PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA

Vedoucí:

JménoSpecializace
Pátrání a záchrana

Výrobce

Provozovatel

PŘEDSEDA	KOMISE

Jméno:

LETOVÁ	PODKOMISE

Vedoucí:

TECHNICKÁ	PODKOMISE

Vedoucí:

ADMINISTRATIVNÍ	PODKOMISE

Vedoucí:

2) Schéma letové podkomise



DRAK A SYSTÉMY

Vedoucí:

JménoSpecializace
Typová kvalifikace dle typu letadla

Výrobce/opravárenské zařízení

Vlastník nebo provozovatel

Expertizní pracoviště

Palubní inženýr

POHONNÉ JEDNOTKY

Vedoucí:

JménoSpecializace
Typová kvalifikace dle typu letadla

Výrobce/opravárenské zařízení

Vlastník nebo provozovatel

Expertizní pracoviště

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Vedoucí:

JménoSpecializace
Typová kvalifikace dle typu letadla

Fotodokumentace

Plánky a nákresy měření

Výrobce/opravárenské zařízení

EXPERTIZY

Vedoucí:

JménoSpecializace
Specialista pro příslušné části zkoumání

Specialista pro příslušné části zkoumání

Specialista pro příslušné části zkoumání

Specialista pro příslušné části zkoumání

PŘEDSEDA	KOMISE

Jméno:

LETOVÁ	PODKOMISE

Vedoucí:

TECHNICKÁ	PODKOMISE

Vedoucí:

ADMINISTRATIVNÍ	PODKOMISE

Vedoucí:

3) Schéma technické podkomise



KOMUNIKACE SE STRANAMI A ZAHRANIČÍM

Vedoucí:

JménoSpecializace
Komunikace s médii

Komunikace s pozůstalými po obětech

Komunikace se zahraničím (zahraniční
     orgány pro šetření, zplnomocnění
     představitelé, poradci, výrobci,
     vlastníci, dopravci, ICAO, EASA)

ZAJIŠTĚNÍ OSOBNÍ DOKUMENTACE, POŠTY A VĚCÍ

Vedoucí:

JménoSpecializace
Ukládání a ochrana dokumentů
     a věcí na místě události

Doprava, uložení dokumentů, věcí,
     záznamových zařízení a trosek

Evidence dokumentů a důkazů

ZAJIŠTĚNÍ VÝSLECHŮ, VÝPOVĚDÍ A PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ

Vedoucí:

JménoSpecializace
Osob na místě nehody

Osádky letadla a cestujících

Pozemní obsluhy a ostatních osob

SOUČINNOST PŘI OHLEDÁNÍ A
 ZAJIŠTĚNÍ IDENTIFIKACE OBĚTÍ

Vedoucí:

JménoSpecializace
Zodpovědná osoba

SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ

Vedoucí:

JménoSpecializace
Evidence

Zprávy a nálezy

PŘEDSEDA	KOMISE

Jméno:

LETOVÁ	PODKOMISE

Vedoucí:

TECHNICKÁ	PODKOMISE

Vedoucí:

ADMINISTRATIVNÍ	PODKOMISE

Vedoucí:

4) Schéma administrativní podkomise



✓ Postup při vyhlášení letecké nehody na LKPR 
 Poznámky (datum, čas): 

 Přijetí informace 
o Potvrzení o přijetí Bezpečnostnímu dispečinku  

 Provedení briefingu 
o Rozdělení oddělení na stanoviště (go-team, kancelář) 
o Rozdělení povinností 

 

 

 Výjezd do terénu 
o Letištní ID karta 
o Mobilní telefon 
o Klíče od automobilu 
o Potřebné OOPP a nářadí 
o Fotoaparát 
o Psací a kreslící potřeby 

 

 

 

 

 

 

 Být součástí krizového štábu 
o Pomoc s organizací zásahu 
o Zhodnotit nebezpečí s velitelem zásahu 
o Připomenout zákaz manipulace s troskami 
o Uskutečnit předběžnou prohlídku 

 

 

 

 

 Činnosti před příjezdem ÚZPLN 
o Převzít letovou dokumentaci 
o Zdokumentovat dočasné důkazní materiály 
o Zajistit technika na deaktivaci ELT 
o Zajistit technika na odpojení akumulátorů 
o Zajistit technika na demontování FDR a CVR 
o Zajistit bezpečnostního pracovníka na ochranu FDR a CVR 
o Zdokumentovat FDR a CVR před vymontováním 
o Požádat přítomné složky o asistenci při šetření 
o Zařídit transport ÚZPLN na místo zásahu (go-team) 
o Zjistit podrobnosti o DGR (kancelář) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Přístup k havarovanému letadlu 
o Konzultace s velitelem zásahu 
o Není požár 
o Nejsou toxické zplodiny 
o Není kontaminace 
o Není biologická hrozba 
o Není DGR 
o Není výbušnina 

 

 

 

 

 

 

 

 Příjezd ÚZPLN 
o Jmenování předsedy komise 
o Domluvení dalšího postupu 
o Povolení k vyjmutí FDR a CVR 
o Podrobné ohledání trosek 

 

 

 

 

5) Checklist - letecká nehoda na LKPR



✓ Postup podrobného ohledání trosek 
 Poznámky (datum, čas): 

 Projednání postupu s ÚZPLN 

 Provedení briefingu s komisí 
o Rozdělení úloh 
o Poučení o bezpečnosti 

 

 

 Práce u havarovaného letadla 
o Nalezení a označení stop nárazu 
o Zdokumentování stavu letadla a rysů terénu 
o Vyjmutí FDR a CVR a předání ÚZPLN 
o Zaznamenání faktů, odchylek, podmínek a okolností 
o Zaznamenání změn provedených v důsledku záchrany 
o Lokalizace oddělených částí letadla 

 

 

 

 

 

 

 Vytvoření předběžného obrazu 
o Směr, úhel a rychlost nárazu 
o Řízený/neřízený let 
o Činnost pohonných jednotek při nárazu 
o Požár letadla za letu 
o Celistvost letadla před dopadem 
o Přítomnost všech důležitých částí na místě nehody 

 

 

 

 

 

 

 Likvidace nehody 
 

6) Checklist - podrobné ohledání trosek


