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2 Safety konference ÚCL 2018 

 

Sdílení zkušeností ze zavádění principů řízení 
bezpečnosti na všech úrovních 

Identifikace problémů, vyvolání diskuze 

Vytvoření platformy pro další spolupráci 
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9:00 – 10:05 Úvod, programy bezpečnosti ÚCL a EASA 

10:05 – 10:35 Občerstvení 

10:35 – 12:30  
Panel 1: 
Runway Incursion 

12:30 – 13:30 Oběd 

13:30 – 15:25 
Panel 2: 
Neobchodní provoz, ATO (ztráta řízení, narušení prostorů) 

15:25 – 15:55 Občerstvení 

15:55 – 16:10 Ukončení konference, závěry 
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 Organizace státu v oblasti safety 

 Procesy nastavené k podpoře safety 

 Zodpovědnosti na úrovni státu 

 Identifikace SPI, SPT 

 Rámec pro fungování SMS, dozor 

 

 Související změna Předpisu L 19 
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Výroba Ochrana 

Zdroje Zdroje 

Úroveň vedení 
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Riziko je za současných 

podmínek nepřijatelné 

Přijatelné za podmínek analýzy 

a snížení na ALARP. Možná 

nutné rozhodnutí vedení... 

Riziko přijatelné tak, jak je... 
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 The Airline Risk Management Solutions 

 

 Dvoustupňové vyhodnocení rizika: 

 

ERC – Event Risk Classification 
– Posouzení zaměřené na riziko, kterému byla bezpečnost během hlášené 

události vystavena 

 

SIRA – Safety Issue Risk Assessment 
– Posouzení rizika stanoveného bezpečnostního problému 
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V přiměřené době (1 - 2 dny) po přijetí hlášení provede zvolený 
člen SAG klasifikaci dle ERC: 

a) Výstup : 

• zelená – žádná další akce, uložení do knihovny pro další referenci (jiná 
Saffety Issue) 

• oranžová – zařazení na řádný program SAG – Safety Issue 

• červená – okamžité informování SAG a návrh dalšího patřičného a 
neodkladného řešení 

b) Provede základní identifikaci faktorů obsažených v hlášení 

Na základě výše uvedeného posouzení sady hlášení je připraven 
program řádného jednání SAG (typicky jednou za měsíc). 
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