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Vaša bezpečnosť je naším poslaním.

Leteckú bezpečnosť v Európe v roku 2008 
zatienila tragická nehoda lietadla McDonnell 
Douglas MD-82 v Španielsku, pri ktorej zomrelo 
154 ľudí.  V tom roku to bola najzávážnejšia 
nehoda na celom svete. 

Záznam o bezpečnosti ukazuje, že počet 
smrteľných nehôd v komerčnej leteckej 
doprave zostal na úrovni roku 2007 (tri) a je 
jedným k najnižších v tomto desaťročí. V roku 
2008 sa na celkovom počte smrteľných nehôd 
v komerčnej leteckej doprave na celom svete 
podielali lietadlá registrované v členských 
štátoch Európskej agentúry pre bezpečnosť 
letectva (EASA MS) len   5,5 %. V porovnaní s 
celosvetovým priemerom je počet smrteľných 
nehôd v pravidelnej osobnej doprave v  Európe 
nízka. Počet smrteľných nehôd v komerčnej 
leteckej doprave vrtuľníkmi v Európe bol dva, 
čo je nárast z počtu jeden v roku 2007, ale nižší 
ako desaťročný priemer, ktorý činí počet tri.

Počet smrteľných nehôd v oblasti 
leteckých prác a letov všeobecného letectva s 
letúnmi a vrtuľníkmi zostal pomerne stabilný. 
Najčastejšou kategóriou nehôd pre tento druh 
prevádzky je tzv. strata kontroly nad riadením 
počas letu (LOC-I). Zdá sa, že technické 
problémy zohrávajú oveľa menšiu úlohu. 

Agentúra po druhýkrát zhromaždila údaje 
z členských štátov EASA o nehodách ľahkých 
lietadiel (maximálna vzletová hmotnosť  
do 2250 kg). Doručené údaje však neboli úplné. 
Agentúra naďalej spolupracuje s členskými 
štátmi EASA, aby sa ešte viac zlepšila 
harmonizácia zberu údajov a uľahčilo spoločné 
využívanie údajov medzi štátmi.

VÝROČNÝ PREHĽAD O BEZPEČNOSTI  prav 
tako daje pregled nad varnostnimi ukrepi v 
letalstvu v različnih direktoratih EASA. 
Direktorat za certificiranje je odgovoren za 
začetno in stalno plovnost letalskih 
proizvodov, delov in naprav. Direktorat za 
oblikovanje predpisov pripravlja nove predpise 
ali dopolnila obstoječih predpisov, da bi na ta 
način v Evropi zagotovil visoke skupne 
varnostne standarde v letalstvu. Direktorat za 
standardizacijo spremlja skladnost delovanja s 
temi pravili.

Značný pokrok nastal v roku 2007 v 
oblasti Európskej strategickej bezpečnostnej 
iniciatívy (European Strategic Safety Initiative; 
ESSI). Európsky tím pre bezpečnosť 
komerčnej leteckej dopravy uviedol do 
činnosti dve pracovné skupiny pre systémy 
riadenia bezpečnosti (SMS) a pre bezpečnosť 
na zemi.  Materiál, ktorý vypracovala skupina 
SMS, bol uverejnený v apríli 2009.  Európsky 
tím pre bezpečnosť vrtuľníkov v spolupráci s 
deviatimi regionálnymi tímami pre analýzu 
vykonal analýzu 186 nehôd vrtuľníkov v celej 
Európe a na základe tejto práce vypracoval 
návrhy na zlepšenie bezpečnosti.  Predbežná 
správa bola uverejnená v apríli 2009.  
Európsky tím pre bezpečnosť všeobecného 
letectva vykonal prieskum iniciatív v oblasti 
bezpečnosti všeobecného letectva, publikácií 
a materiálov o bezpečnosti s cieľom vybudovať 
európsky archív a vypracovať pracovné priority.

Upozorňujeme, že tento VÝROČNÝ 
PREHĽAD O BEZPEČNOSTI zahŕňa obdobie 
do konca roku 2008. Nehody, ktoré sa stali v 
roku 2009, nie sú súčasťou tejto správy, ale 
budú zahrnuté do nasledujúcej správy, ktorá 
bude uverejnená v prvej polovici roku 2010.

Zhrnutie
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ÚvOd1.0

1.1 kladné informácie
Letecká doprava je jednou z najbezpečnejších 
foriem cestovania. Keďže letová premávka sa 
neustále rozrastá, je na európskej úrovni 
potrebná spoločná iniciatíva , aby sa letecká 
doprava zachovala bezpečná a udržateľná. 
Európska agentúra pre bezpečnosť letectva 
(EASA) je hlavnou súčasťou stratégie Európskej 
únie v oblasti bezpečnosť letectva. Agentúra 
pripravuje spoločné bezpečnostné a 
environmentálne pravidlá na európskej úrovni. 
Rovnako sleduje realizáciu noriem 
prostredníctvom kontrol v členských štátoch  
a zabezpečuje technické posudky, školenia a  
výskum. Agentúra spolupracuje s  vnútroštátnymi 
orgánmi, ktoré pokračujú v  plnení operatívnych 
úloh, ako sú vydávanie osvedčení o letovej 
spôsobilosti pre jednotlivé lietadlá a preukazov 
spôsobilosti pilotom.

Tento dokument uverejňuje agentúra EASA 
s cieľom informovať verejnosť o všeobecnej 
úrovni bezpečnosti v oblasti civilného letectva. 
Agentúra pripravuje tento prehľad každý rok 
podľa článku 15 ods. 4 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. 
februára 2008. Analýzu informácií získaných z  
činností dohľadu a  presadzovania predpisov 
možno uverejniť samostatne.

1.2 roZsah pôsobnosti
Tento VÝROČNÝ PREHĽAD O BEZPEČNOSTI 
predstavuje štatistické údaje o  bezpečnosti 
európskeho a  celosvetového civilného 
letectva. Štatistické údaje sú zoskupené 
podľa druhu prevádzky, napríklad komerčná 
letecká doprava, a podľa kategórie lietadiel, 
ako sú letúny, vrtuľníky a klzáky.

Agentúra mala prístup k informáciám o  
nehodách a k štatistickým údajom, ktoré 
zhromaždila Medzinárodná organizácia civilného 
letectva (International Civil Aviation Organisation, 
ďalej len „ICAO“). Štáty sú povinné v  súlade s  
prílohou 13 „Vyšetrovanie leteckých nehôd  
a incidentov“ k zmluve o ICAO poskytovať ICAO 
informácie o nehodách a vážnych incidentoch 
lietadiel s maximálnou vzletovou hmotnosťou 
nad 2250 kg. 

Tento VÝROČNÝ PREHĽAD O BEZPEČNOSTI 
je založený na údajoch, ktoré mala agentúra k 
dispozícii k 9. marcu 2009. Akékoľvek zmeny 
po tomto dátume nie sú uvedené. Poznámka: 
väčšina informácií je založená na počiatočných 
údajoch. Údaje sa aktualizujú, keď budú 
výsledky vyšetrovaní k dispozícii.  Keďže 
vyšetrovania môžu trvať niekoľko rokov, musia 
sa upraviť aj údaje z predchádzajúcich rokov. 
Preto sú medzi údajmi uvedenými v tomto 
výročnom prehľade o bezpečnosti rozdiely v 
porovnaní s údajmi z predchádzajúcich rokov.

V tomto prehľade pojmy „Európa“ a 
„členské štáty EASA“ znamenajú 27 členských 
štátov EÚ plus Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a 
Švajčiarsko. Región je určený na základe štátu s 
registráciou lietadla, ktoré malo nehodu.

V štatistike sa zvláštna pozornosť venuje 
smrteľným nehodám. Tieto nehody sú všeobecne 
dobre zdokumentované na medzinárodnej 
úrovni. Uvedené sú aj obrázky obsahujúce počty 
nehôd bez smrteľných následkov. V porovnaní 
s predchádzajúcimi správami môže mať tento 
VÝROČNÝ PREHĽAD O BEZPEČNOSTI v  
niektorých prípadoch nepatrne odlišné výsledky 
z  dôvodu preklasifikovania nehôd vykonaného 
na úrovni ICAO a na národnej úrovni.

1.3 obsah správy
kapitola 2 uvádza prehľad historického vývoja 
leteckej bezpečnosti. Štatistické údaje o 
komerčnej leteckej doprave sú v kapitole 3. 
kapitola 4 poskytuje údaje o všeobecnom 
letectve a leteckých prácach. kapitola 5 sa 
zaoberá nehodami lietadiel ľahších ako 2250 kg 
v členských štátoch EASA. A napokon  
kapitola 6 poskytuje prehľad opatrení v oblasti 
bezpečnosti letectva, ktoré prijali rôzne 
riaditeľstvá EASA.

Prehľad použitých definícií a akronymov, 
ako aj ďalšie informácie o kategóriách nehôd 
obsahuje Príloha 2: Definície a skratky.
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histOrický vývOj  
leteckej beZpečnOsti

2.0

Údaje na obr. 2-1 ukazujú, že od roku 1945  
sa bezpečnosť letectva zlepšuje. Na základe 
merania smrteľných úrazov cestujúcich na  
100 miliónov nalietaných míľ trvalo asi  
20 rokov (od r. 1948 do r. 1968), kým nastalo 
prvé 10-násobné zlepšenie z 5 na 0,5. Ďalšie 
10-násobné zlepšenie sa dosiahlo v roku 1997, 
takmer o 30 rokov neskôr, keď nehodovosť 
klesla pod 0,05. Za rok 2008 sa odhaduje,  
že táto nehodovosť klesla na 0,01 smrteľných 
úrazov na 100 miliónov nalietaných míľ.

Krivka nehodovosti sa na tomto 
obrázku javí v ostatných rokoch byť 
vyrovnaná. Je to dôsledok stupnice použitej 
na zobrazenie vysokej nehodovosti koncom 
štyridsiatych rokov minulého storočia.

Organizácia ICAO vo VÝROČNEj SPRáVE 
RADy uvádza tiež nehodovosť so smrteľnými 
úrazmi cestujúcich. Priebeh tejto nehodovosti za 
posledných 20 rokov je zobrazený na obr. 2-2.

Nehodovosť zahŕňajúca smrteľné úrazy 
cestujúcich v pravidelnej doprave (okrem  
skutkov protiprávneho zasahovania) na 10 
miliónov letov bola v rozsahu od 16 (1990) do 
21 (1993) a do roku 1993 sa nezlepšila. Od 
tohto roku nehodovosť postupne klesala až 
do roku 2003, keď dosiahla svoju najnižšiu 
hodnotu to je počet tri. Po nárastoch v rokoch 

2004 a 2005 nehodovosť spolu s klesajúcim 
počtom smrteľných nehôd klesla v roku 2007 
na štyri. Päťročný kĺzavý priemer počtu zostal 
od roku 2004 takmer konštantný. Je potrebné 
poznamenať, že nehodovosť v pravidelnej 
doprave sa v jednotlivých oblastiach sveta 
výrazne líši (obrázok 2-3).

obr. 2-3 zobrazuje priemerný počet 
smrteľných nehôd na 10 miliónov letov od 
roku 2001 do roku 2008 v jednotlivých 
oblastiach sveta. Oblasť Južnej Ameriky 
zahŕňa aj Strednú Ameriku a Karibskú oblasť. 
Oblasti Severnej Ameriky, východnej Ázie  
a členských štátov EASA majú najnižšie počet 
smrteľných nehôd na svete.

Od roku 1945 uverejňuje organizácia ICAO údaje o nehodovosti so 
smrteľnými úrazmi cestujúcich v pravidelnej komerčnej doprave (okrem 
skutkov protizákonného zasahovania do činnosti civilného letectva). 
Nasledujúce obrázky vychádzajú z údajov o nehodovosti, uverejnené  
vo výročnEj správE rady ICAO. Údaje o nehodovosti za rok 2008 sú 
založené na predbežných odhadoch.
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Obr. 2-2

Počet nehôd so smrteľnými úrazmi 
cestujúcich na 10 miliónov  

letovv pravidelnej komerčnej  
doprave na svete okrem skutkov 

protiprávneho zasahovania

Obr. 2-3

Počet smrteľných nehôd na  
10 miliónov letov v jednotlivých 

oblastiach sveta (v rokoch  
2001 až 2007, pravidelná osobná  

a nákladná doprava)

4

2

1

3

5

Obr. 2-1

Smrteľné úrazy cestujúcich na  
100 miliónov osob-míľ v pravidelnej 
komerčnej doprave na svete okrem 

skutkov protiprávneho zasahovaniaa

1968: 0.5 Po 1997: < 0,05
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počet nehôd 
spolu

32 

37

35

obdobie

1997 – 2006  

(priemer)

2007 (spolu)

2008 (spolu)

tab. 3-1

Prehľad celkového počtu nehôd  
a smrteľných nehôd  

týkajúcich sa letúnov registrovaných  
v členských štátoch EASA.

počet úmrtí   
na palube

105

 

25

160

Úmrtia na 
zemi

1

 

1

2

počet  
smrteľných nehôd

6

 

3

3
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kOmerčná letecká 
dOprava

3.0

V tejto kapitole je uvedený prehľad údajov o leteckých nehodách v 
komerčnej leteckej doprave. Do tejto dopravy patrí preprava cestujúcich, 
nákladu alebo pošty za odplatu alebo za prenájmom. Príslušné nehody 
zahŕňajú aspoň jedno smrteľné zranenie a  lietadlo s maximálnou 
vzletovou hmotnosťou (MTOM) presahujúcou 2250 kg za obdobie  
1999 – 2008. Týmito lietadlami môžu byť letúne alebo vrtuľníky. Nehody 
lietadiel boli zhromaždené podľa štátu registrácie lietadla. Použitie 
registračnej značky lietadla na stanovenie geografického rozptylu nehôd 
má určité vlastnosti. Započítali sa napríklad nehody lietadiel registrovaných 
v členských štátoch EASA napriek tomu, že ich prevádzkovali organizácie 
mimo jurisdikcie týchto štátov.
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Smrteľ. nehody – 
registrované v ČŠ EASA

ČŠ EASA – 3-ročný  
priemer

Zahranič. registrované – 
3-roč. priemer

Smrteľ. nehody –  
zahranič. registrované

3.1. letÚny
Na hodnotenie úrovne bezpečnosti sa  
môže použiť niekoľko meraní. Jedným z 
týchto meraní môže byť počet nehôd s  
aspoň jedným smrteľným zranením. Nehody 
lietadiel so smrteľným úrazom sú náhodné 
udalosti, a preto môže byť počet nehôd  
v jednom roku významne odlišný oproti 
predchádzajúcemu roku.

3.1.1. smrteĽné nehody
Počet úmrtí na palube v roku 2008 (160 úmrtí) 
je vyšší než priemer za desaťročie 1997 – 2006 
(105 úmrtí). Po havárii lietadla McDonnell 
Douglas MD-82 pri vzlietaní v Madride 20. 
augusta bolo smrteľne zranených celkove 154 
ľudí. Druhá nehoda sa týkala lietadla Airbus 
A320 v Hondurase, ktoré počas pristávania 
zišlo z dráhy. Hoci toto lietadlo prevádzkovali 
aerolínie mimo Európy, bolo registrované  
v jednom z členských štátov EASA. obr. 3-1 
znázorňuje počet nehôd letúnov 
registrovaných v členských štátoch EASA a  
zahraničných letúnov (mimo členských štátov 
EASA) v desaťročí 1999 až 2008. Čo sa týka 
zahraničných registrovaných letúnov, počet 
smrteľných nehôd vzrástol z 53 v roku 2007 na 

51 nehôd v roku 2008. Počet nehôd v roku 
2008 je v rámci priemeru za desaťročie  
(53 nehôd). Trend tohto desaťročia ukazuje, že 
počet nehôd na celom svete klesá.

Počet smrteľných nehôd týkajúcich sa 
lietadiel registrovaných v členských štátoch EASA 
zostal rovnaký za posledné dva po sebe idúce 
roky (tri nehody). Počet smrteľných nehôd v roku 
2008 je jeden z najnižších za desaťročie, čo je 
oveľa nižší počet ako je priemer a  tým je šesť 
smrteľných nehôd za rok. Počet nehôd lietadiel 
registrovaných v členských štátoch EASA 
predstavuje 6 % z celkového počtu nehôd na 
svete v roku 2008.

3.1.2. počet smrteĽných nehôd  
Aby bolo možné odvodiť opodstatnené závery 
z  uvedených absolútnych počtov nehôd, 
kombinoval sa počet smrteľných nehôd v 
pravidelnej leteckej doprave s  počtom letov 
vykonaných v tejto prevádzke. Tento počet 
umožňuje porovnať trendy v oblasti bezpečnosti 
s prihliadnutím na zmeny úrovne premávky. 
obr. 3-2 uvádza počet smrteľných nehôd na  
10 miliónov letov v pravidelnej osobnej 
doprave v priemere za trojročné obdobia.

20

60

80

Obr. 3-1

Smrteľné nehody v komerčnej 
leteckej doprave – letúny 

registrované v členských štátoch 
EASA a v zahraničí
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Obr. 3-3

Smrteľné nehody podľa  
druhu prevádzky – letúny 

registrované v zahraničí
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Obr. 3-2

Počet smrteľných nehôd v pravidelnej 
osobnej doprave – lietadlá 

registrované v členských štátoch 
EASA a v zahraničí
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priemer, počet nehôd lietadiel registrovaných 
v členských štátoch EASA v roku 2004 výrazne 
klesla v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. 

Počet smrteľných nehôd nemusí 
nevyhnutne dávať komplexný prehľad  
o úrovniach bezpečnosti. Je to preto, lebo 
nehoda s jedným úmrtím má rovnakú váhu 
ako nehoda s oveľa väčším počtom úmrtí.

3.1.3.  smrteĽné nehody podĽa  
druhu prevádZky  

Počet smrteľných nehôd sa líši podľa druhu 
prevádzky. Z obr. 3-3 sa zdá, že v celosvetovom 
meradle (okrem členských štátov EASA) majú 

Záznam o bezpečnosti lietadiel registrovaných 
v  členských štátoch EASA, ktoré vykonávajú 
pravidelnú osobnú dopravu, je významne 
lepší než lietadiel vo zvyšných častiach sveta. 
V členských štátoch EASA klesla nehodovosť v 
poslednom desaťročí z  priemerných štyroch 
na tri nehody na 10 miliónov letov.

Na obr. 3-2 vidno, že v roku 2001 počet 
smrteľných nehôd vzrástol výrazne nad 
priemer desaťročia. V tomto jedinom roku sa 
vyskytlo sedem nehôd a to v pravidelnej 
osobnej doprave, čo predstavuje viac ako 
štvrtinu všetkých nehôd v danom desaťročí. 
Vzhľadom na to, že bol použitý trojročný 

3.0 komerčná letecká doprava

Zahraničné registrované lietadlá – 
 3-ročný priemer

Lietadlá registrované v ČŠ EASA – 
3-ročný priemer

Priamka (lietadlá registrované v ČŠ 
EASA – 3-ročný priemer)

Priamka (zahraničné registrované 
lietadlá – 3-ročný priemer)

 Iná – registrované  
v zahraničí

 Nákladná – registrované  
v zahraničí

Osobná – registrované  
v zahraničí 

počet smrteľných nehôd
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Obr. 3-5

Kategórie nehôd pre nehody so 
smrteľnými následkami a bez smrteľných 

následkov – letúny registrované v 
členských štátoch EASA (1999 – 2008) 
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Obr. 3-4

Smrteľné nehody podľa druhu 
prevádzky – členské štáty EASA
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počet nehôd

Iná – registrované v  
členských štátoch EASA 

Nákladná – registr. v  
členských štátoch EASA 

Osobná – registrované v 
členských štátoch EASA 

Smrteľné  
nehody

Nehody bez  
smrteľ. následkov

počet smrteľných nehôd
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Obr. 3-6

Miera priradenej kategórie nehôd k 
nehodám so smrteľnými následkami 
a bez smrteľných následkov – letúny 

registrované v členských štátoch EASA
16
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lety osobnej komerčnej dopravy klesajúci 
podiel na celkovom počte smrteľných nehôd. 
Ostatné prevádzky komerčnej leteckej dopravy, 
ako sú aerotaxi alebo prelety, majú vzrastajúci 
podiel na celkovom počte (kategória: iné). 
Ukazuje sa, že takmer tretina všetkých nehôd 
sa týkala lietadiel prevádzkovaných v  tejto 
kategórii. Je potrebné pripomenúť, že podiel 
nehôd v tejto kategórii je výrazne vyšší než 
podiel počtu lietadiel, ktoré tieto lety 
prevádzkujú. Informácie o počte lietadiel a 
druhu prevádzky, na ktorú sa používajú, sa v 
tomto prehľade o bezpečnosti neuvádzajú.

Z obr. 3-4 vyplýva že počet nehôd v 
členských štátoch EASA podľa druhu prevádzky 
je odlišný. Nízky počet nehôd robí z druhu 
prevádzky, v ktorej sa nehoda vyskytla, takmer 
náhodnú charakteristiku. Napriek rovnomerne 
klesajúcemu počtu nehôd však dochádza  
ku konštantnému výskytu nehôd v osobnej 
leteckej doprave.  

3.1.4. kategórie nehôd
Zaradenie nehôd do jednej alebo viac 
kategórií pomáha identifikovať konkrétne 
bezpečnostné problémy. Nehody so 
smrteľnými následkami a bez smrteľných 
následkov týkajúce sa lietadiel registrovaných 
v členských štátoch EASA, ktoré sa vyskytli 
počas komerčnej leteckej dopravy, boli 

zaradené do príslušných kategórií nehôd. 
Tieto kategórie sú založené na činnosti(1) 
spoločnej pracovnej skupiny pre taxonómiu 
CAST-ICAO. obr. 3-5 zobrazuje kategórie 
nehôd pre všetky nehody v rokoch 1999 až 
2008 týkajúce sa lietadiel registrovaných v 
členských štátoch EASA.

Ako vidno na obr. 3-5, medzi kategóriami 
nehôd s vysokým počtom smrteľných nehôd 
sú CFIT (riadený let do terénu), LOC-I (strata 
kontroly nad riadením počas letu) a SCF-PP 
(porucha alebo nesprávna funkcia systému 
alebo súčastí motora/pohonnej jednotky).

K udalostiam zaradeným do kategórie 
LOC-I patrí aj momentálna alebo úplná strata 
kontroly posádky nad riadením lietadla. Táto 
strata kontroly nad riadením môže byť 
dôsledkom zníženého výkonu lietadla alebo 
letu mimo možností ovládania lietadla. Do 
kategórie SCF-PP patrí nesprávna funkcia 
jedného alebo viacerých motorov z dôvodu 
poruchy príslušnej súčiastky alebo systému.

Nehoda môže byť zaradená do viac ako 
jednej kategórie v závislosti od počtu 
faktorov, ktoré prispeli k nehode. Kategórie s 
najvyšším počtom zaradených nehôd sú ARC 
(neštandardný kontakt so vzletovou alebo 
pristávacou dráhou (ďalej len „VPD“), SCF-NP 

ARC: Abnormálny  
kontakt s VPD

SCF-NP: Porucha alebo 
nesprávna funkcia  

systému/súčiastky (okrem 
pohonnej jednotky)

RE: Vybočenie z VPD

CFIT: Riadený let do alebo 
smerom k terénu

RAMP: Manipulácia na zemi

LOC-I: Strata kontroly  
nad riadením – počas letu

početnosť na 10 milliónov letov

(1)  CICTT vypracoval spoločnú 
taxonómiu pre systémy 
hlásenia nehôd a incidentov. 
Ďalšie informácie sa 
nachádzajú v Prílohe 2: 
Definície a skratky

3.0 komerčná letecká doprava
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obdobie

1997 – 2006  

(priemer)

2007 (spolu)

2008 (spolu)

tab. 3-2

Prehľad celkového počtu nehôd a 
smrteľných nehôd týkajúcich  

sa vrtuľníkov registrovaných v 
členských štátoch EASA

(porucha alebo zlyhanie systému/súčiastky 
nesúvisiace so zdrojom zdroja pohonnej 
jednotky), RE (vybočenie z VPD) a RAMP 
(manipulácia na zemi). Nehody sú zaradené 
do kategórie odbočenia z VPD, ak lietadlo 
počas nehody zmenilo kurz alebo zišlo z 
povrchu VPD. Odbočenia z VPD sú v mnohých 
prípadoch následnými udalosťami pri nehodách 
a preto je do tejto kategórie zaradené veľké 
množstvo nehôd. Nastalo zvýšenie počtu nehôd 
spojených s prípravou na let, nakladaním 
alebo manipuláciou na zemi (všetky zaradené 
do kategórie RAMP). Hoci sa tento počet zvýšil 
na priemer takmer 8 nehôd na 10 miliónov 
letov, stále je pomerne nízky. Ukazuje sa, že 
poruchy systému alebo súčiastky nesúvisiace 
s pohonnými jednotkami (SCF-NP) sa častejšie 

vyskytujú pri nehodách lietadiel registrovaných 
v členských štátoch EASA. Nehody označené 
ako riadený let do terénu (CFIT) majú celkovo 
klesajúcu tendenciu.

3.2. vrtuĽníky
Nasledujúca časť uvádza prehľad nehôd v 
komerčnej leteckej doprave vykonávanej 
vrtuľníkmi (maximálna vzletová hmotnosť nad 
2250 kg). Pre túto správu neboli k dispozícii 
komplexné prevádzkové údaje (napr. letové 
hodiny).

Prevádzka vrtuľníkov sa všeobecne líši od 
prevádzky letúnov. Vrtuľníky často vzlietajú  
a pristávajú na iných plochách, než sú letiská, 
napríklad na heliportoch, súkromných 

Obr. 3-7

Počet smrteľných nehôd – vrtuľníky 
registrované v členských  

štátoch EASA a v zahraničí
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Smrteľné nehody – registrované 
v členských štátoch EASA

Smrteľné nehody –  
registrované v zahraničí

Registrované v zahraničí – 
3-ročný priemer

Členské štáty EASA –  
3-ročný priemer

počet smrteľných nehôd
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pristávacích plochách a  nepripravených 
pristávacích plochách. Vrtuľník má tiež od 
letúnov odlišné aerodynamické a  manipulačné 
vlastnosti. Toto všetko sa odráža v odlišných 
charakteristikách nehôd.

3.2.1. počet smrteĽných nehôd 
V období od roku 1999 do roku 2008  
sa vyskytlo 25 smrteľných nehôd vrtuľníkov 
registrovaných v členských štátoch EASA v 
porovnaní so 124 smrteľnými nehodami 
zahraničných registrovaných lietadiel. Nehody  
v členských štátoch EASA predstavujú 17 % z 
celkového počtu. Počet nehôd za desaťročie je 
rozdielny. Pri pohľade na trojročný kĺzavý 
priemer sa ukazuje, že počet smrteľných  
nehôd vzrástol v druhej polovici desaťročia, 
zatiaľ čo priemer nehôd týkajúcich sa lietadiel 
registrovaných v členských štátoch EASA je 
stále takmer konštantný.

3.2.2.  smrteĽné nehody podĽa  
druhu prevádZky  

obr. 3-8 zobrazuje druh prevádzky, pri ktorom 
sa stala smrteľná nehoda. Pri skúmaní  
druhu prevádzky, pri ktorom sa stala smrteľná 
nehoda, vidno rozdiel medzi vrtuľníkmi 
registrovanými v členských štátoch EASA a v 
zahraničí.

Pri pohľade vrtuľníky registrované v 
zahraničí je osobná doprava hlavným druhom 
prevádzky, pri ktorej sa stali smrteľné nehody. 
Väčšina smrteľných nehôd (14) lietadiel 
členských štátov EASA sa týkala vrtuľníkov 
prevádzkovaných v záchrannej zdravotnej 
službe (ďalej len „ZZS“). Predstavuje to  42 % z 
celkového počtu smrteľných nehôd v prevádzke 
ZZS na celom svete. Lety ZZS uľahčujú lekársku 
prvú pomoc, keď je dôležitá okamžitá a rýchla 
preprava zdravotníckych pracovníkov, 
zdravotníckeho materiálu alebo zranených osôb.

Do kategórie „iné“ patria prevádzky,  
ako sú nákladná doprava, komerčné cvičné lety 
alebo prevádzka, ktorej druh nie je známy.

Za zmienku stojí, že v poslednom desaťročí 
malo na celom svete nehody so smrteľnými 
zraneniami 24 vrtuľníkov, ktoré vykonávali 
pobrežné lety: lety na pobrežnú základňu alebo 
z pobrežnej základne. Tieto nehody sú zahrnuté 
vo všetkých štyroch uvedených kategóriách.

Obr. 3-8

Smrteľné nehody podľa druhu 
prevádzky – vrtuľníky registrované v 
členských štátoch EASA a v zahraničí
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3.2.3. kategórie nehôd  
Kategórie nehôd CICTT boli pôvodne vytvorené 
pre nehody veľkých obchodných letúnov. V 
tomto VÝROČNOM PREHĽADE O BEZPEČNOSTI 
boli do týchto kategórií nehôd priradené aj 
nehody vrtuľníkov so smrteľnými zraneniami. 
Jednej nehode sa môže priradiť viac kategórií.

Ako vidno na obr. 3-9, väčšina nehôd 
vrtuľníkov je zaradená do kategórie „neznáme“. 
Platí to, keď na určenie kategórie nehody nie je 
k dispozícii dostatok údajov. Agentúra sa v 
posledných rokoch snažila získať ďalšie  
údaje s cieľom neustále znižovať podiel nehôd 
zaradených do kategórie „neznáme“.

Kategória s druhým najvyšším počtom 
priradených smrteľných nehôd je CFIT (riadený 
let do terénu). Vo väčšine prípadov prevládali 
nepriaznivé poveternostné podmienky, napr. 
zhoršujúca sa viditeľnosť pri opare alebo hmle. 
Niekoľko letov sa uskutočnilo tiež v noci.

Strata kontroly nad riadením počas letu 
(LOC-I) je príčinou so štvrtým najvyšším počtom 
priradených nehôd. Pri viacerých nehodách sa 
uvádzali ťažkosti pri manipulácii s vrtuľníkom  
v súvislosti s nepriaznivými poveternostnými 
podmienkami. Kategória „iné“ (OTHR) bola 
priradená hlavne nehodám počas fázy vzletu a 
pristávania, keď došlo k zrážke s objektmi na 
zemi.

Obr. 3-9

Kategórie smrteľných nehôd – 
vrtuľníky registrované v členských 

štátoch a v zahraničí
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obr. 3-10 zobrazuje trend šiestich hlavných 
kategórií za desaťročie (trojročné kĺzavé 
priemery). Prudký nárast v kategórii „neznáme“ 
je výsledkom nedostatku informácií za tieto 
roky. Agentúra tento problém rieši spoluprácou 
s Európskym tímom pre analýzu bezpečnosti 
vrtuľníkov.

Nehody v malých výškach (LALT) sú zrážky  
s  terénom a  prekážkami, ku ktorým došlo pri 
zámerných letoch blízko povrchu, okrem fáz 
vzletu a pristávania. Je dôležité poznamenať, 
že v značnom počte nehôd v kategóriách LALT 
a OTHR išlo o zrážku s elektrickým vedením.

Kategórie SCF-NP a SCF-PP sa môžu spojiť, 
keďže príčinou nehody bolo viac technických 
systémov alebo príčina kategórie TECH. Príčinou 
nehôd v tejto kategórii sú najmä rozhodujúce 
systémy: poruchy motora, poruchy hlavného 
rotora alebo poruchy systému chvostového rotora. 

Obr. 3-10

Podiel štyroch hlavných kategórií 
– smrteľné nehody – komerčná 

doprava vrtuľníkmi, registrované v 
členských štátoch EASA a v zahraničí
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Obr. 4-2

Vrtuľníky s hmotnosťou nad  
2250 kg – smrteľné nehody – členské 

štáty EASA

Stavebné a externé 
 náklady 16 %

Prieskumné a záchranné 11 %

 Hasenie požiarov 11 %

Iné/neznáme 21 %

Ťažba dreva 25 %

Poľnohospodárske 16 %

rozdelenie podľa druhu leteckých prác rozdelenie podľa druhu všeobecného letectva

všeObecná letecká  
dOprava a letecké práce,
liEtadlá s maximálnou vzlEtovou 
hmotnosťou nad 2250 kg

V tejto kapitole sú údaje o nehodách lietadiel všeobecnej leteckej dopravy 
a  leteckých prác. Informácie uvedené v tejto kapitole sú založené na 
údajoch získaných od ICAO. V dokumentoch organizácie ICAO sa pojem 
tzv. letecké práce definuje ako prevádzka lietadla, pri ktorej sa lietadlo 
používa na špeciálne služby, napr. poľnohospodárske, stavebné, 
fotografické, prieskumné, pozorovacie a hliadkovacie, pátracie a záchranné 
alebo na leteckú inzerciu. Organizácie ICAO definuje ako tzv. všeobecnú 
leteckú dopravu všetku civilnú leteckú prevádzku, inú než pravidelná 
alebo nepravidelná letecká doprava za odplatu alebo v prenájme,  
alebo letecké práce. Rozdelenie smrteľných nehôd podľa druhu prevádzky 
za obdobie 1999 – 2008 je zobrazené na nasledujúcom obrázku.

Obr. 4-1

Letúny s hmotnosťou nad 2250 kg – 
smrteľné nehody – členské štáty EASA

4.0

Iné 32 %

Neznáme   5 %

Poľnohospodárske 11 %

Hasenie požiarov 52 %

rozdelenie podľa druhu leteckých prác rozdelenie podľa druhu všeobecného letectva 

Rekreačné 20 %

Obchodné 20 %

Iné/neznáme 33 %

Prelety/manipulačné 
 lety 13 %

Skúšobné lety/pokusné  7 %

Výcvikové/inštruk-tážne 
 lety   7 %

Rekreačné 31 %

Neznáme  5 %

Iné 33 %

Obchodné 15 %

Výcvikové/
inštruktážne lety 16 %
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tab. 4-1

Lietadlá s hmotnosťou nad 2250 kg – 
počet nehôd, smrteľných nehôd a 

úmrtí podľa druhu lietadla a druhu 
prevádzky – lietadlá registrované len 

v členských štátoch EASA

druh lietadla  
  

Letún

Letún

Vrtuľník

Vrtuľník

Tab 4-1 uvádza prehľad o počte nehôd a 
smrteľných zranení od roku 1997. Počet nehôd 
pri leteckých prácach za obdobie 1997 – 2006 
je pri letúnoch a vrtuľníkoch podobný. Vo 
všeobecnom letectve je nízky počet nehôd 
vrtuľníkov v porovnaní s letúnmi pravdepodobne 
odrazom pomerne nižšieho počtu vrtuľníkov 
používaných pri tomto druhu prevádzky.

 

druh prevádzky 
 

Letecké práce

Všeobecné 

letectvo

Letecké práce

Všeobecné 

letectvo

obdobie 
  

1997 – 2006 

(priemer)

2007 (spolu)

2008 (spolu)

1997 – 2006 

(priemer)

2007 (spolu)

2008 (spolu)

1997 – 2006 

(priemer)

2007 (spolu)

2008 (spolu)

1997 – 2006 

(priemer)

2007 (spolu)

2008 (spolu)

počet    
 nehôd  

spolu

6

4

7

16

14

17

6

8

5

4

 

4

3

počet    
smrteľnýc 

h nehôd

2

2

2

5

4

7

2

1

1

1

3

1

počet   
úmrtí na  

palube 

4

3

3

13

5

17

4

0

2

2

10

3

počet  
úmrtí na 

zemi

0

0

1

< 1

 

0

1

 

< 1

1

0

0

0

0
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4.0  všeobecná letecká doprava a letecké práce

4.1.   kategórie nehôd – všeobecná 
letecká doprava – letÚny

Zistilo sa, že niektoré údaje o nehodách získané 
z organizácie ICAO neboli klasifikované podľa 
kategórií nehôd. Preto uvedené čísla poskytujú 
nízky odhad počtu nehôd vo všetkých 
kategóriách. Všetky údaje sa týkajú obdobia 
1999 – 2008.

Vo všeobecnej leteckej doprave na celom 
svete a v členských štátoch EASA je strata 
kontroly nad riadením počas letu (LOC-I) 
najčastejšou kategóriou nehôd. Počet prípadov  

kontrolovaných letu do terénu  (CFIT) tvorí asi 
polovicu prípadov straty kontroly nad riadením 
počas letu na celom svete, kým v členských 
štátoch EASA je to asi jedna tretina. Zdá sa,  
že technické problémy zohrávajú oveľa menšiu 
úlohu.

Celkovo sú skúsenosti vo všeobecnej 
leteckej doprave podobné ako v komerčnej 
leteckej doprave v tom, že hlavnými kategóriami 
smrteľných nehôd je riadený let do terénu a 
strata kontroly nad riadením počas letu.

Obr. 4-3

Kategórie nehôd všeobecnej leteckej 
dopravy – letúny nad 2250 kg – nehody 

so smrteľnými následkami a  
bez smrteľných následkov – členské 

štáty EASA

 5

WSTR

USOS

TURB

RAMP

ICE

CABIN

BIRD

AMAN

RI-VAP

RE

OTHR

LOC-G

GCOL

FUEL

F-NI

ATM

ARC

SCF-NP

ADRM

SCF-PP

MAC

LALT

F-POST

UNK

CFIT

LOC-I

10 15 20 25 30 35 40

počet nehôd

Nehody so smrteľ. 
následkami

Nehody bez smrteľ. 
následkov
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Obr. 4-4:

Letecké práce: kategórie nehôd – 
letúny nad 2250 kg – nehody so 

smrteľnými následkami a bez 
smrteľných následkov – členské  

štáty EASA

 1

F-POST

F-NI

AMAN

SCF-NP

GCOL

LOC-G

ARC

RE

OTHR

UNK

SCF-PP

LALT

CFIT

LOC-I

 2  3  4  5  6  7  8

počet nehôd

4.2.   kategórie nehôd – letecké 
práce – letÚny

Ako už bolo uvedené, do leteckých prác patria 
špeciálne činnosti, napr. hasenie požiarov, 
poľnohospodárske práce a letecké pozorovanie.

Získavanie údajov o  nehodách pri  
leteckých prácach je osobitný problém. Jedným 
z najrizikovejších druhov prevádzky v tejto 
súvislosti je hasenie požiaru. V niektorých 
štátoch však túto činnosť vykonávajú štátne 
organizácie (napr. vojenské letectvo) a preto 
príslušné činnosti nie sú zaradené medzi 
letecké práce, ale medzi „tzv. štátne lety, a teda 
neboli zahrnuté do tohto prehľadu.

Vysoký počet smrteľných nehôd týkajúcich 
sa prevádzky v malých výškach (LALT) 
neprekvapuje, pretože charakter leteckých prác 
si často vyžaduje lety nízko nad zemou, napr. 
pri poľnohospodárskych prácach. Pri letoch  
v  malých výškach je návrat do normálneho 
stavu po strate kontroly nad riadením alebo po 

nepredvídanej udalosti ťažší. Vysoký počet 
nehôd zaradený do kategórie „neznáme“ je 
dôkazom toho, že vyšetrovanie a ohlasovanie 
týchto nehôd sa môže zlepšiť.

4.3.  letecká doprava na  
obchodné Účely – letÚny

Podľa definícií organizácie ICAO v prílohe 6 k 
DOHOVORu O mEDZINáRODNOm 
cIVIlNOm lETEcTVE je letecká doprava na 
obchodné účely podskupinou všeobecnej 
leteckej dopravy. Údaje o leteckej doprave  
na obchodné účely sú uvedené samostatne z 
dôvodu dôležitosti tohto sektora.

Počet smrteľných nehôd v  leteckej  
doprave na obchodné účely, ktoré sú 
registrované v členských štátoch EASA, je nízky. 
Zdá sa, že počet nehôd tohto druhu  
prevádzky na celom svete v roku 2008 klesol 
napriek zaznamenanému nárastu  
počtu lietadiel vykonávajúcich túto prevádzku.

Nehody so smrteľ. 
následkami  

Nehody bez  
smrteľ. následkov
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Obr. 4-5

Smrteľné nehody v leteckej doprave 
na obchodné účely – lietadlá 

registrované v členských štátoch 
EASA a v zahraničí

20

10

5

15

25

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 2

1

2 2

1

1

1

1

16

13

17

11
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8 8

17
16

12

Nehody – registrované v 
členských štátoch EASA

Nehody – zahranič. 
registrované

ČŠ EASA –   
3-ročný priemer

Zahranič. registrované – 
3-roč. priemer

počet smrteľných nehôd

4.0  všeobecná letecká doprava a letecké práce
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5.0 Ľahké lietadlá, liEtadlá  
s maximálnou vzlEtovou  
hmotnosťou do 2250 kg
Údaje o nehodách ľahkých lietadiel boli od členských štátov EASA vyžiadané 
v januári 2009. Väčšina štátov predložila informácie do polovice apríla 
2009. Chýbali údaje z Lichtenštajnska, Luxemburska, Slovinska a Talianska. 
Nasledujúca tabuľka uvádza počet nehôd a s nimi súvisiace úmrtia za roky 
2006, 2007 a 2008 na základe oznámených údajov. 

tab. 5-1

 Lietadlá s hmotnosťou do 2250 kg – 
počet nehôd, smrteľných nehôd a 

úmrtí podľa druhu lietadla a druhu 
prevádzky – lietadlá registrované v 

členských štátoch EASA 

a/c kategória 
 
 

Letúny

Letúny 

Letúny

Balón

Balón

Balón

Klzák

Klzák

Klzák

Vírnik

Vírnik

Vírnik

Vrtuľník

Vrtuľník

Vrtuľník

Ultraľahké lietadlo

Ultraľahké lietadlo

Ultraľahké lietadlo

Motorový klzák

Motorový klzák  

Motorový klzák

Iné

Iné

Iné

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Spolu

Celkový súčet

počet 
nehôd 
spolu

546

533

517

21

14

25

175

187

178

5

6

12

89

86

64

177

213

261

52

46

41

56

72

46

0

0

1

1121

1157

1145

3423

počet   
smrteľnýc 

h nehôd 

72

61

53

0

0

1

17

20

16

1

3

3

7

11

7

34

26

45

9

9

10

11

12

5

0

0

0

151

142

140

433

počet     
úmrtí na  

palube

124

120

98

0

0

1

17

21

16

1

4

3

17

23

12

44

35

70

15

19

11

13

16

5

0

0

0

231

238

216

685

počet   
úmrtí na    

zemi

1

0

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

3

5

2

10

rok 
   
 

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006

2007

2008
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Hlásenie podľa jednotlivých štátov je rozdielne. 
Niektoré štáty poskytli revidované údaje za 
predchádzajúce roky; 24 štátov poskytlo údaje 
za rok 2006, 25 štátov za rok 2007 a 27 štátov 
za rok 2008. Niektoré štáty poskytli údaje o 
nehodách parašutistov, motorových 
padákových klzákov a závesných klzákov, iné 
nie. Niektoré použili hmotnostný limit 454 kg 
(1000 libier) na vymedzenie tzv. ultraľahkých 
lietadiel z kategórie tzv. normálnych letúnov, 
iné nie. Toto rozdielne zaradenie do kategórií 
by malo zmierniť používanie limitov stanovených 
v odseku e) prílohy II k nariadeniu Rady (ES) č. 
216/2008. Úroveň úplnosti na tvorbu 
štatistických údajov a úroveň kvality kódovania 
kategórií, udalostí atď. tiež vykazujú značné 
odchýlky.

5.1.  smrteĽné nehody
Prevažná väčšina ľahkých lietadiel registrovaných 
v členských štátoch EASA sa využíva vo 
všeobecnej leteckej doprave.  Niektoré, najmä 
ľahké vrtuľníky, sú tiež zapojené do leteckých 
prác, napr. na letecké pozorovacie činnosti.

Väčšina ľahkých lietadiel, ktoré boli 
súčasťou nehôd v rokoch 2006 – 2007, boli 
letúny.  Mierne skreslenie týchto údajov mohol 
spôsobiť nejednotný spôsob, akým boli 
kategórie lietadiel priradené lietadlu (napr. 
ultraľahké verzus letúny alebo verzus vírniky). 

Obr. 5-2

Lietadlá s hmotnosťou do 2250 kg – 
smrteľné nehody, kategórie lietadiel, 
2006 – 2008 – lietadlá registrované  

v členských štátoch EASA

Ultraľahké 24%

Balón  0 %

Motorový klzák  6 %

Letún 44%

Klzák 12 %

Vírnik  2 %

Vrtuľník  6 %

Iné  6 %

Obr. 5-1

Lietadlá s hmotnosťou do 2250 kg – 
smrteľné nehody, druh prevádzky, 

2006 – 2008 – lietadlá registrované 
len v členských štátoch EASA  

Všeobec. 
letec. doprava 95 %

 Letec. práce  4 %

Iné  0%

Komerčná
letecká doprava  1 %
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5.2.  kategórie nehôd
Oznamujúce štáty použili na súbor údajov o 
nehodách ľahkých lietadiel za obdobie 2006 
– 2008 kategórie nehôd podľa CAST-ICAO. 
Kategórie nehôd boli pôvodne vypracované, 
aby umožnili sledovať úsilie v oblasti 
bezpečnosti leteckej dopravy u lietadiel s  
pevnými krídlami. V súčasnosti sa vyvíjajú 
nové prístupy, ktoré ešte neboli úplne 
realizované, s cieľom riešiť potreby tohto 
úseku systému letectva, pretože ich aplikácia 
na ľahké lietadlá sa ukázala byť zložitá.

Analýza bola založená len na údajoch 
prijatých za roky 2006 a 2007, keďže analýza 
prípadov v roku 2008 je vo väčšine krajín stále 
neúplná. 

Určité skreslenie údajov na uvedenom 
grafe mohlo spôsobiť nejednotné uplatňovanie 
kódovania kategórií nehôd oznamujúcimi 
štátmi.  Najvyšší počet smrteľných nehôd bol 
zaradený do kategórie strata kontroly nad 
letom (LOC-I) a prevádzka v malých výškach  
(LALT).  Najvýznamnejšou kategóriou pri 
nehodách bez smrteľných následkov sa zdá byť 

500200 100 450400350300250150 50Obr. 5-3

Lietadlá do 2250 kg – rozdelenie 
kategórií nehôd v období  

2006 – 2007 – lietadlá registrované  
v členských štátoch EASA
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počet nehôd

5.0  Ľahké lietadlá
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konkrétne kategória LOC-I. Tieto kategórie 
vykazujú tiež vysoký podiel úmrtností v 
porovnaní s celkovým počtom nehôd. 

Vysoký počet nehôd zaradených medzi 
„iné“ je znakom slabej stránky taxonómie, zatiaľ 
čo vysoké číslo v kategórii „neznáme“ môže 
odrážať zložitosť analyzovania nehôd lietadiel, 
ktoré obyčajne nie sú vybavené záznamovým 
zariadením. 

Hoci v súčasnosti nie je možné spoľahlivo 
zistiť mieru výskytu v členských štátoch EASA, 
počet nehôd (nad 1100) a  počet príslušných 
úmrtí (od 216 do 238) sú dôvodom na 
znepokojenie. Na zmysluplnú analýzu údajov v 
porovnaní s údajmi pre veľké lietadlá je 
potrebné presné určenie letových hodín alebo 
pohybov.   

Z dostupných informácií len z troch rokov nie 
je možné zistiť trend. Okrem toho bola analýza 
príčin obmedzená aj kvôli nedostatku úplných 
údajov z členských štátov EASA. Očakávalo sa, 
že v roku 2009 budú k dispozícii úplné údaje o 
väčšine nehôd, ktoré sa vyskytli v rokoch 2006 
a 2007. Nestalo sa tak. Bez okamžite dostupných 
výsledkov vyšetrovania a bez úplných alebo 
včas doručených údajov od štátov, agentúra 
nemôže poskytnúť úplný obraz o všetkých 
aspektoch bezpečnosti letectva v Európe. 
Agentúra bude naďalej spolupracovať so svojimi 
členskými štátmi, aby sa táto situácia zlepšila.

5.0  Ľahké lietadlá
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6.0 činnOsť agentÚry  
v Oblasti beZpečnOsti 

Hlavným cieľom agentúry je propagovanie a zachovávanie vysokej 
jednotnej úrovne bezpečnosti a ochrany životného prostredia. Na 
dosiahnutie tohto cieľa sa EASA venuje niekoľkým činnostiam týkajúcim 
sa bezpečnosti, medzi ktoré patrí osvedčovanie, tvorba pravidiel a kontrola 
dodržiavania noriem. Tieto činnosti zastupujú príslušné riaditeľstvá v 
rámci jej organizačnej štruktúre. Riaditeľstvo pre osvedčovanie je 
zodpovedné okrem iného za osvedčovanie nových alebo existujúcich 
lietadiel, motorov a systémov. Medzi činnosti riaditeľstva pre tvorbu 
pravidiel patrí navrhovanie nových predpisov alebo zmien  a  doplnení 
existujúcich predpisov týkajúcich sa bezpečnosti letectva. Riaditeľstvo 
pre kontrolu dodržiavania noriem sa zameriava na dodržiavanie noriem 
a zachovanie úrovní bezpečnosti vo všetkých členských štátoch EASA. Na 
dosiahnutie tohto cieľa sa riaditeľstvo venuje viacerým činnostiam, 
medzi ktoré patrí kontrola úradov civilného letectva, prevádzkovateľov 
lietadiel a iných zainteresovaných strán v leteckom odvetví. 

6.1.  kontrola dodržiavania noriem
Inšpekcie agentúry v roku 2008 preukázali, že 
vývoj procesu kontroly dodržiavania noriem 
pre vydávanie osvedčení o letovej spôsobilosti 
a zachovania letovej spôsobilosti, kde nariadenie 
Komisie (ES) č. 736/2006 poskytuje rozsiahly 
rámec na monitorovanie uplatňovania 
nariadenia členskými štátmi, a je dobre 
prepojený so základným nariadením 216/2008 
a vykonávacími predpismi (2042/2003 a 
1702/2003). Napriek tomu sú stále potrebné 
významné zlepšenia v oblastiach prevádzky, 
letových syntetických výcvikových zariadení a 
udeľovania preukazov odbornej spôsobilosti 
posádkam lietadiel. Vykonávacie predpisy tu 
ešte neboli vydané a systém JAA je v útlmovej 
fáze a 30. júna 2009 zanikne.
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V právnom rámci EÚ zostáva počet inšpekcií 
(13 vo vydávaní osvedčení o letovej spôsobilosti, 
26 v zachovaní letovej spôsobilosti) stanovených 
prostredníctvom prístupu, ktorý je založený 
na rizikách, pomerne stabilný v porovnaní s 
predchádzajúcim rokom. 

Oblasť vydávania osvedčení o letovej 
spôsobilosti potvrdzuje stav z predchádzajúcich 
rokov, ktorý vykazuje uspokojivú a jednotnú 
úroveň pochopenia a uplatňovania vo všetkých 
príslušných krajinách.  V oblasti zachovania 
letovej spôsobilosti, v ktorej všetky členské 
štáty uplatňujú svoje kompetencie, je napriek 
všeobecnému priemernému zlepšeniu  
stále potrebné ďalšie úsilie v jednotnom a 
správnom uplatňovaní predpisov. Toto 
potvrdzuje stav zachovania letovej spôsobilosti 
z predchádzajúcich rokov.

Stojí za povšimnutie, že v obidvoch 
oblastiach výrazne klesol počet negatívnych 
zistení v pomere k počtu inšpekcií.  Je to preto, 
lebo v roku 2008 sa začal druhý cyklus inšpekcií. 
Je evidentné, že do začiatku nadobudnutia 
účinnosti nariadenia Komisie (ES) č. 736/2006 
mal proces kontroly dodržiavania noriem 
výrazný vplyv pri pomáhaní národným leteckým 
úradom (NLÚ) dodržiavať nariadenia EÚ. Toto 
platí zvlášť pre mnohé nové pristupujúce štáty, 
u ktorých však pretrvávajú určité ťažkosti. 

Väčšina príslušných orgánov vrátane 
orgánov nových pridružených štátov naďalej 
aktívne podporovala realizáciu tohto procesu a 
poskytovanie zdrojov agentúre EASA pre tímy na 
kontrolu dodržiavania noriem. Spolu s rastúcim 
úspechom stretnutí v súvislosti s kontrolami 
dodržiavania noriem, ktoré organizuje agentúra, 
je to potvrdením dobre prijatého prístupu 
proaktívnej kontroly dodržiavania noriem.

Dobrým nástrojom zlepšenia jednotného 
uplatňovania predpisov v členských štátoch  
sa ukazuje byť stratégia školení EASA týkajúca sa 
školenia pre inšpektorov NLÚ.  Je však potrebný 
jej ďalší rozvoj. 

Činnosť v oblasti oprávnenia organizácie, 
čo sa týka pôvodného rozsahu pôsobnosti 
agentúry, dosahuje konzistentne zdokonalenú 
úroveň ako z hľadiska činnosti, tak aj z hľadiska 
metodík.

Rok 2008 bol poznamenaný veľkým 
úspechom, čo sa týka činnosti schválenia 
výrobnej organizácie (POA), keďže 21. júla bolo 
spoločnosti Airbus vydané jednotné európske 
POA (oprávnenia organizácie na výrobu).   S 
rozrastajúcimi sa výrobnými zariadeniami  
v Číne sa činnosť tejto oblasti zvýšila aj v tomto 
smere. Rast sa v budúcnosti očakáva aj v Rusku.

Činnosti koordinácie SAFA z JAA boli  
1. januára 2007 prenesené na agentúru. Úloha 
agentúry v tejto oblasti je dvojitá. Na jednej 
strane je povinná udržiavať a zlepšovať 
databázu SAFA a na druhej strane vypracováva 
trojmesačné analýzy údajov, ako aj ad-hoc 
analýzu, ktorú si vyžaduje Komisia. V roku 
2008 agentúra realizovala veľkú aktualizáciu 
internetovej aplikácie SAFA, ktorá zlepší úroveň 
harmonizácie a poskytne štátom zúčastňujúcom 
sa programu SAFA nové funkcie (predbežne 
opísané zistenia, lepšiu podporu následným 
opatreniam a zameraným inšpekciám). Okrem 
toho analýza údajov SAFA poskytla dôležité 
ukazovatele týkajúce sa celkovej úrovne 
bezpečnosti leteckých spoločností pôsobiacich 
v Európe, čo pomohlo identifikovať možné 
rizikové faktory a priame kvalitatívne zameranie. 
Nakoniec bol po konzultácii štátov 
zúčastňujúcich sa na programe SAFA a ostatných 
zainteresovaných strán dňa 29. septembra 
prijatý a následne uverejnený na internetovom 
portáli EASA poradenský materiál o kvalifikácii 
inšpektorov SAFA.  Uverejnenie zvyšnej  
časti poradenského materiálu je naplánované 
na prvú polovicu roku 2009.

6.2.  osvedčovanie
Osvedčovanie priamo prispieva k  bezpečnosti 
letectva vykonávaním činností súvisiacich  
s osvedčovaním, ktoré vedú k schváleniu 
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výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky 
na najvyššej možnej úrovni bezpečnosti v celej 
EÚ. Z tohto hľadiska môže výrobok leteckej 
techniky dostať osvedčenie len vtedy,  
keď vyhovuje všetkým platným bezpečnostným 
požiadavkám. Agentúra vydala v roku 2008 
spolu 5 379 osvedčení týkajúcich sa dizajnu.

Okrem činností súvisiacich s osvedčovaním 
je ďalšou hlavnou úlohu riaditeľstva pre 
osvedčovanie aktívne zaisťovať zachovanie 
letovej spôsobilosti výrobkov, súčastí a zariadení 
leteckej techniky počas celej ich doby životnosti. 
Riaditeľstvo pre osvedčovanie preto zaviedlo 
podrobný postup na zachovanie letovej 
spôsobilosti zameraný na predchádzanie 
nehodám. Tento postup je založený na údajoch 
poskytnutých pri povinnom ohlasovaní  
a vyšetrovaní nehôd a incidentov, revíziách 
typových návrhov atď.

Na základe vyšetrovania a analýzy držiteľa 
osvedčenia alebo na základe akýchkoľvek iných 
informácií EASA definuje vhodné opatrenia, 
ktoré v prípade určenia nebezpečného stavu 
môžu viesť k vydaniu príkazov na zachovanie 
letovej spôsobilosti (ďalej len „AD“),  
aby sa nariadili vhodné nápravné opatrenia.

Agentúra v roku 2008 nariadila 261  
AD a 45 núdzových AD. Útvar Usmernenia na 
zachovanie letovej spôsobilosti, riadenie a 
výskum bezpečnosti na riaditeľstve pre 
osvedčovanie zabezpečuje konzistentnosť 
postupu zachovania letovej spôsobilosti.

Okrem toho sa realizujú ďalšie činnosti, 
ako je realizácia informačných sietí o letovej 
spôsobilosti s úradmi civilného letectva, ktoré 
potvrdzujú osvedčenia EASA pre významné 
európske výrobky (napr. A380). Uskutočňujú sa 
pravidelné stretnutia s výrobcami a zahraničnými 
orgánmi v súvislosti s trvalým zachovaním 
letovej spôsobilosti, ktoré riešia možné 
bezpečnostné otázky. Všetko toto je súčasťou 
prístupu agentúry a riaditeľstva pre 

osvedčovanie zameraného na úzku spoluprácu 
s  európskymi a  mimoeurópskymi 
zainteresovanými stranami prostredníctvom 
bilaterálnych dohôd a na rozvoj inovačnej 
bezpečnostnej siete so štátom, kde sú lietadlá  
registrované atď.

Pravidelné audity vykonávané 
nezávislými stranami (napr. organizáciou ICAO) 
potvrdili, že riaditeľstvo pre osvedčovanie  
a agentúra ako celok sú na správnej ceste  
k splneniu svojich povinností a prispievajú k 
vysokej úrovni bezpečnosti letectva.

6.3.  tvorba predpisov
Riaditeľstvo agentúry pre tvorbu predpisov 
prispieva k tvorbe všetkých právnych predpisov 
EÚ a vykonávacieho materiálu týkajúcich sa 
regulovania bezpečnosti civilného letectva a 
environmentálnej kompatibility. Predkladá 
Európskej komisii návrhy a  Komisia s ním musí 
konzultovať akékoľvek technické otázky v jeho 
oblasti kompetencií. 

Tiež má na starosti príslušnú medzinárodnú 
spoluprácu. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené 
súčasné úlohy tvorby predpisov s priamym 
vplyvom na identifikovanú kategóriu nehody a 
incidentu.

6.0  činnosť agentÚry v oblasti beZpečnosti 
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Úloha tvorby predpisov

OPS.009 Vypracovanie vykonávacích predpisov pre 

vniknutie na VPD na základe úloh prenesených z JAA a 

správy EUROCONTROL EAPRI  

OPS.012 Úloha neočakávaných zmien na VPD  

prenesená z JAA OPSG 

25.026 Elektronický kontrolný zoznam, rýchla 

signalizácia a automatické hlásenie nadmorskej výšky 

25.027 Dizajn lietadla

AWO.006 GNSS systém pristávania

OPS.012 Úloha neočakávaných zmien  

na VPD prenesená z JAA OPSG 

25.026 Elektronický kontrolný zoznam, rýchla 

signalizácia a automatické hlásenie nadmorskej výšky 

25.027 Dizajn lietadla  

AWO.006 GNSS systém pristávania 

OPS.054 Rádiový výškomer vrtuľníkov; revízia 

vykonávacieho predpisu z dôvodu problémov s 

uplatnením/interpretáciou 

OPS.057 Transpozícia operácií v horách z JAA TGL-43 HEMS  

20.003 Požadovaná navigačná výkonnosť/ 

priestorová navigácia 

20.006 APV/LPV RNAV 

25.026 Elektronický kontrolný zoznam, rýchla 

signalizácia a automatické hlásenie nadmorskej výšky 

25.027 Dizajn lietadla 

20.003 Požadovaná navigačná výkonnosť/ 

priestorová navigácia 

20.006 APV/LPV RNAV 

AWO.006 GNSS systém pristávania

ANS/ATM. 001 IR, CS a AMC pre ANS/ATM

25.006 Tepelno-akustický izolačný materiál  

MDM.002 Elektrické prepojovacie vedenia  

25.028 Ochrana pred nárazom úlomkov a požiarom 

26.003 Nákladný priestor triedy D až triedy C 

26.004 Tepelno-akustický izolačný materiál 

26.005 Nákladný priestor triedy B/F

25.056(b) Zníženie horľavosti/bezpečnosť  

palivovej nádrže 

časový rámec

2012 – 2015

2012 – 2015

2011 – 2012

2012 – 2014

2011 – 2013

2012 – 2015

2011 – 2012

2012 – 2014

2011 – 2013

2012 – 2015

2012 – 2015

2009

2009

2011 – 2012

2012 – 2014

2009

2009

2011 – 2013

2009 – 2013

2009

uzavretá

začatá – 2011

2010 – 2011

2010 – 2011

2009

tab. 6-1 kategórie nehôd

RI-VAP  

(Vniknutie na VPD – vozidlo, 

lietadlo alebo osoba)

ARC  

(Abnormálny kontakt s VPD)

RE 

(Vybočenie z VPD)

LATL  

(Prevádzka v malých výškach)

CFIT  

(Riadený let do terénu)

ATM/CNS  

(Riadenie letovej prevádzky/

komunikácia, navigácia a 

sledovanie)

F-NI  

(Požiar/dym (bez nárazu))
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kategórie nehôd

F-POST (Požiar/dym (po náraze))

EVAC  

(Evakuácia)

SCF-NP  

(Porucha alebo nesprávna 

funkcia systému/súčiastky 

(okrem zdroja pohonnej 

jednotky))

SCF-PP 

(Porucha alebo nesprávna 

funkcia systému/súčiastky 

(pohonnej jednotky))

LOC-I 

(Strata kontroly nad  

riadením – počas letu)

USOS 

(Krátke/dlhé pristátie)

ADRM (Letisko)

CABIN 

(Bezpečnostná udalosť  

v kabíne)

FUEL (V súvislosti s palivom)

SEC (Súvislosť s bezpečnosťou)

ICE (Námraza)

Úloha tvorby predpisov

25.006 Tepelno-akustický izolačný materiál 

25.004

25.039 Druh a počet núdzových východov pre cestujúcich  

26.001 Východ typu II: prístup a jednoduchá obsluha  

27/29.008 Schopnosť posádky prežiť núdzové pristátie

25.056(b) Zníženie horľavosti/bezpečnosť  

palivovej nádrže 

MDM.002 Elektrické prepojovacie vedenia  

25.055 Indikácia nízkej hladiny paliva/vyčerpanie paliva   

25.027 Dizajn lietadla

25.028 Ochrana pred nárazom úlomkov a požiarom  

27/29.002 Tolerancia poškodenia a výpočet únavy 

MDM.028 Starnutie konštrukcií lietadiel 

25.055 Indikácia nízkej hladiny paliva/vyčerpanie paliva   

E.009 Ochrana pred námrazou  

E.011 Mazací olej pohonu 

E.014 Zablokovanie jadra motora 

23.010 Zohľadnenie odolnosti proti  

vývrtke v CS-23  

25.028 Ochrana pred nárazom úlomkov a požiarom

27/29.003 Podmienky zmeny kurzu  

21.039 OSC

25.026 Elektronický kontrolný zoznam, rýchla signalizácia 

a automatické hlásenie nadmorskej výšky 

25.027 Dizajn lietadla  

AWO.006 GNSS systém pristávania   

ADR.001 Vykonávacie predpisy a CS/AMC  

25.035 Kvalita vzduchu v prostredí kabíny – ANPA 

26.002 Testovanie dynamických sedadiel (16 g)

27/29.008 Schopnosť posádky prežiť núdzové pristátie

25.055 Indikácia nízkej hladiny paliva/vyčerpanie paliva   

25.057 Bezpečnosť

26.006 Nespôsobilosť zosilnených dvojitých  

dverí kokpitu 

MDM.054 AMC pre údržbárske organizácie na základe 

ANPA 2007-13 

časový rámec

2009

2009 – 2011

začatá – 2011

2011 – 2013

2009

uzavretá

2009 – 2011

2012 – 2014

začatá – 2011

2009 – 2011

začatá – 2013

2009 – 2011

začatá  – 2010

2012 – 2013

2010 – 2012

2011 – 2013

začatá – 2011

začatá – 2011

začatá – 2010

2011 – 2012

2012 – 2014

2011 – 2013

2010 – 2013

začatá –  2011

2009 – 2011

2011 – 2013

2009 – 2011

2009 – 2011

2012 – 2014

2009 – 2010
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6.4.   európska strategická 
beZpečnostná iniciatíva (essi)

Európska strategická bezpečnostná iniciatíva 
(European Strategic Safety Initiative; ESSI) je 
dobrovoľné, súkromne financované a právne 
nezáväzné partnerstvo pre bezpečnosť letectva 
medzi agentúrou EASA, národnými regulačnými 
orgánmi, EUROCONTROL, prevádzkovateľmi, 
výrobcami, asociáciami, výskumnými 
laboratóriami inými zúčastnenými stranami 
zameranými na ďalšie zlepšovanie bezpečnosti 
letectva v Európe a pre európskych občanov  
na celom svete. Tejto iniciatívy sa zúčastňuje 
vyše 150 organizácií. Iniciatíva ESSI, ktorá bola 
začatá v apríli 2006, je následníkom Spoločnej 
bezpečnostnej strategickej iniciatívy (Joint Safety 
Strategy Initiative; JSSI) Spoločných leteckých 
úradov (JAA).

Základné informácie, právomoci a  
zoznam účastníckych organizácií nájdete na 
internetových stránkach ESSI  
www.easa.europa.eu/essi.

Iniciatíva ESSI je členom európskeho 
partnerského združenia pre letecký výskum 
(European Aviation Research Partnership 
Group; EARPG), vedeného agentúrou EASA, 
kde môže poskytovať návrhy na výskumné 
projekty.  

ESSI má tri bezpečnostné tímy: 
−  Európsky tím pre bezpečnosť komerčnej 

leteckej dopravy (ECAST) 
−  Európsky tím pre bezpečnosť vrtuľníkov 

(EHEST)
−  Európsky tím pre bezpečnosť všeobecnej 

leteckej dopravy (EGAST)

6.4.1.   ky tím pre beZpečnosť 
komerčnej leteckej dopravy 
(ecast)

ECAST je európsky ekvivalent tímu US CAST s 
viac ako 60 účastníckymi organizáciami.  
Svoju činnosť začal v októbri 2006 a predsedá 
mu IATA a spolu s agentúrou EASA.

ECAST sleduje v Európe realizáciu 
akčných plánov zdedených po JSSI. Tieto plány 

sa zaoberajú znižovaním rizík nehôd pri 
riadených letoch do terénu (CFIT), pri 
približovaní a pristávaní a pri strate kontroly 
nad riadením. Národné letecké úrady a letecké 
spoločnosti realizovali v období 2007 – 2008 
prieskumy plnenia akčných plánov. V súča

ECAST súčasne vypracoval v roku 2007 
trojfázový proces:
–  fáza 1: identifikácia a výber bezpečnostných 

problémov;
–  fáza 2: analýza bezpečnostných problémov;
–  fáza 3: vypracovanie, realizácia a sledovanie 

akčných plánov.

Fáza 1 sa začala v apríli 2007. Cieľom 
bolo identifikovať priority pre ďalšiu prácu 
ECAST na základe troch kritérií: dôležitosti 
bezpečnosti, pokrytia (rozsahu, v  akom  
už subjekty pokrývajú iné bezpečnostné 
práce) a  problematike vyhodnotení nákladov 
a prínosov alebo posudzovanie vplyvu.

V roku 2008 ako súčasť fázy 2 uviedol 
ECAST do činnosti dve pracovné skupiny pre 
systémy riadenia bezpečnosti a  pre bezpečnosť 
na zemi a  pomocný tím pre metodiku analýzy 
bezpečnosti. Pracovná skupina pre systémy 
riadenia bezpečnosti bola poverená vypracovať 
materiál o osvedčených postupoch s cieľom 
pomôcť zúčastneným stranám splniť normy 
organizácie ICAO a budúce predpisy EASA 
týkajúce sa riadenia bezpečnosti. Tento materiál 
bol v apríli 2009 uverejnený na internetových 
stránkach ESSI a je k dispozícii bezplatne.

Ďalšie informácie získate na internetových 
stránkach ECAST  
www.easa.europa.eu/essi/ecastEN.html.

6.4.2.   európsky tím pre beZpečnosť 
vrtuĽníkov (ehest)

EHEST začal svoju činnosť 14. novembra 2006 a 
spája hlavných výrobcov trupov, motorov a 
systémov vrtuľníkov, prevádzkovateľov, 
regulátorov, asociácie vrtuľníkov a pilotov, 
výskumné organizácie, vyšetrovateľov nehôd z 
celej Európy a  niektorých prevádzkovateľov 
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vojenských vrtuľníkov. EHESTu predsedá EASA, 
Európsky výbor prevádzkovateľov vrtuľníkov 
(European Helicopter Operators Committee; 
EHOC) a EUROCOPTER.

EHEST je aj európskou zložkou 
Medzinárodného tímu pre bezpečnosť vrtuľníkov 
(International Helicopter Safety Team; IHST). 
EHEST je zaviazaný plniť cieľ IHST znížiť do  
roku 2016 nehodovosť vrtuľníkov na celom 
svete o 80 %.

Európsky tím pre analýzu bezpečnosti 
vrtuľníkov (analytický tím EHEST) vykonal v roku 
2008 analýzu 186 nehôd, keď bola vydaná 
konečná správa o vyšetrovaní Výboru pre 
vyšetrovanie nehôd. Predstavuje to asi 58 % 
celého súboru pre tento časový rámec.

Na zvládnutie rozmanitosti jazykov 
používaných v  hláseniach nehôd a z dôvodu 
optimalizácie využívania prostriedkov EHSAT 
zriadil v celej Európe deväť regionálnych tímov 
pre analýzy. Regionálne analýzy sa konsolidujú 
na európskej úrovni. Táto iniciatíva je jedinečná 
vo svojom úsilí vykonávať celoeurópsku analýzu 
nehôd vrtuľníkov.

EHSAT z týchto analýz odvodil tiež návrhy 
na zlepšenie bezpečnosti. Väčšina z nich  
rieši školenia a inštruktáž, letovú prevádzku, 
riadenie bezpečnosti a kultúru bezpečnosti, 
nariadenia a normy. Od februára 2009 ich 
spracováva Európsky tím pre uplatňovanie 
bezpečnosti vrtuľníkov (European Helicopter 
Safety Implementation Team; EHSIT) v rámci 
EHEST. Predbežná správa bola uverejnená v 
apríli 2009.

Ďalšie informácie získate na internetových 
stránkach EHEST   
www.easa.europa.eu/essi/ehestEN.html.

6.4.3.  európsky tím pre beZpečnosť 
všeobecnej leteckej dopravy (egast)
EGAST je treťou zložkou ESSI. Zakladajúce 
zhromaždenie sa konalo v októbri 2007 v EASA 
a zúčastnilo sa ho vyše 60 zástupcov 

spoločenstva všeobecnej leteckej dopravy z 
celej Európy. „Všeobecná letecká doprava má 
pre Európsku agentúru pre bezpečnosť letectva 
vysokú prioritu. EGAT je v Európe novým 
počinom a výzvou. Agentúra víta širokú účasť 
leteckého spoločenstva ako súčasť svojho 
celkového úsilia o revitalizáciu všeobecnej 
leteckej dopravy“, povedal na otváracom 
ceremoniáli Patrick Goudou, výkonný riaditeľ 
agentúry EASA.

EGAST reaguje na potrebu koordinovaného 
európskeho úsilia. Na základe existujúcich 
iniciatív mu predsedá agentúra EASA, Európska 
asociácia leteckej dopravy na obchodné účely 
(European Business Aviation Association; EBAA), 
Európska rada pre airshow (European Airshow 
Council; EAC) a Európska rada pre podporu 
všeobecnej leteckej dopravy (European Council 
for General Aviation Support; ECOGAS).

Iniciatíva je zložená zo zástupcov asociácií, 
výrobcov, regulátorov, aeroklubov, vyšetrovateľov 
nehôd, výskumných organizácií a iných 
zúčastnených strán všeobecnej leteckej dopravy. 
Je organizovaná v troch vrstvách predstavujúcich 
rôzne úrovne účasti: Úroveň 1 je hlavným 
tímom, ktorý riadi iniciatívu. Pozostáva z asi 20 
účastníkov z rôznych úsekov všeobecnej leteckej 
dopravy. EGAST úroveň 2 je zložená z asi 60 
organizácií zapojených do iniciatívy, pričom ju 
neriadia. EGAST úroveň 3 je všeobecné európske 
spoločenstvo všeobecnej leteckej dopravy.  

V roku 2008 realizoval EGAST prieskum 
existujúcich iniciatív v oblasti bezpečnosti 
všeobecnej leteckej dopravy, publikácií a 
materiálov a bezpečnostných priorít v Európe s 
cieľom vybudovať európsky súbor inštrukcií a 
definovať pracovné priority. Boli určené 
kompetencie, vytvorené internetové stránky 
EGAST a začala sa úzka spolupráca s inštitútom 
“Institut pour l’Amélioration de la Sécurité 
Aérienne” (IASA) vo Francúzsku.

 
Ďalšie informácie získate na internetových 
stránkach EGAST 
www.easa.europa.eu/essi/egastEN.html.

6.0  činnosť agentÚry v oblasti beZpečnosti 
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prílOha 1
všEobEcné poznámky ku  
zbEru a kvalitE údajov  

Uvedené údaje nie sú úplné. Chýbajú informácie o ľahkých lietadlách z niektorých členských štátov. 
Bez okamžite dostupných výsledkov vyšetrovania a bez úplných alebo včas doručených údajov od 
štátov, agentúra nemôže poskytnúť úplný obraz o všetkých aspektoch bezpečnosti letectva v Európe.

Agentúra sa bude naďalej snažiť získať údaje o  ľahkých lietadlách pre budúce VÝROČNÉ 
PREHĽADy O BEZPEČNOSTI a  očakáva lepšie pokrytie údajov, nakoľko systémy ohlasovania a 
uvedomenie si nedostatku informácií v členských štátoch EASA rastie.

Práca s údajmi ukazuje, že taxonómia kategórie nehôd CICTT má obmedzenú účelnosť pri 
aplikovaní na vrtuľníky, ľahké lietadlá a iné letecké aktivity, ako je lietanie na závesnom klzáku 
alebo parašutizmus. Preto boli vypracované nové prístupy, aby bolo možné lepšie sledovať 
bezpečnosť na tomto úseku systému letectva. Relatívne zmeny, ktoré sa už vykonali v taxonómii 
kategórií nehôd CICTT, by sa nemohli uplatniť na tohtoročné nehody, keďže orgány začnú od roku 
2009 používať novú schému zaraďovania do kategórií. 

Údaje o veľkých lietadlách sú úplné v rozsahu, v akom štáty ohlásili údaje o nehodách ICAO 
v súlade s prílohou 13. Kontroly ukázali, že nie všetky štáty podali ICAO hlásenia úplné a včas.
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a2-1: všeobecné
aD  Príkaz na zachovanie letovej spôsobilosti: oznámenie majiteľom a 

prevádzkovateľom lietadiel o známych bezpečnostných problémoch s 
konkrétnym modelom lietadla, motorom, leteckou elektronikou alebo 
iným systémom.

Letecké práce   Prevádzka lietadla, pri ktorej sa lietadlo používa na špeciálne služby, 
napr. poľnohospodárske, stavebné, fotografické, prieskumné, pozorovacie 
a hliadkovacie, pátracie a záchranné alebo na leteckú inzerciu.

ATM Riadenie letovej prevádzky

Komerčná    Prevádzka lietadla na prepravu cestujúcich, nákladu alebo pošty  
letecká doprava (CAT) za odplatu alebo v prenájme.

CaST  Tím pre bezpečnosť komerčnej leteckej dopravy Európskou  
iniciatívou je ECAST.

CiCTT Tím CAST-ICAO pre spoločné taxonómie 

CnS Komunikácia, navigácia a sledovanie/riadenie letovej premávky

eaSa Európska agentúra pre bezpečnosť letectva

ČŠ eaSa  Členské štáty Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva. Tvorí ich  
27 členských štátov Európskej únie a Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a 
Švajčiarsko.

eCaST Európsky tím pre bezpečnosť komerčnej leteckej dopravy 

eGaST Európsky tím pre bezpečnosť všeobecnej leteckej dopravy 

eheST Európsky tím pre bezpečnosť vrtuľníkov 

eSSi Európska strategická bezpečnostná iniciatíva

Smrteľná  Nehoda, ktorá mala za následok aspoň jeden smrteľný úraz za letu 
nehoda  alebo na zemi a do 30 dní od nej zomrel člen letovej posádky alebo 

cestujúci. (Zdroj: príloha 13 ICAO)

Zahraničné   Všetky lietadlá nezaregistrované v niektorom členskom štáte EASA. 
registrované lietadlo

Všeobecná letecká    Prevádzka lietadla iná ako komerčná letecká doprava alebo letecké práce. 
doprava (GA)

iCao Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo 

Ľahké lietadlo Lietadlo s maximálnou vzletovou hmotnosťou do 2251 kg.

MToM Maximálna vzletová hmotnosť 

SaFa Hodnotenie bezpečnosti zahraničných lietadiel 

Pravidelná letecká     Letecká služba určená pre širokú verejnosť a prevádzkovaná podľa  
služba  uverejneného letového poriadku alebo s pravidelnosťou ľahko 

rozoznateľných systematických sérií letov, ktoré si môžu jednotlivci 
priamo objednávať.

SiSG Pracovná skupina pre ukazovatele bezpečnosti ICAO 

Lietadlo tretej   Lietadlo, ktoré sa nepoužíva ani neprevádzkuje pod dohľadom  
krajiny príslušného úradu členského štátu EÚ.

prílOha 2
dEfiníciE a skratky
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a2-2: skratky kategórií nehôd
arC
aMan
aDrM
aTM/CnS

BirD
CaBin
CFiT
evaC
F-ni
F-PoST
FUel
GCol
raMP
iCe
loC-G
loC-i
lalT
MaC

oThr
re
ri-a
ri-vaP
SeC
SCF-nP

SCF-PP
TUrB
USoS
Unk
WSTrW

Kategórie nehôd sa môžu použiť na klasifikovanie výskytu na vysokej úrovni, aby bolo možné 
vykonať analýzy údajov. CICTT vypracoval kategórie nehôd, ktoré sa používajú v tomto 
VÝROČNOm PREHĽADE O BEZPEČNOSTI. Ďalšie informácie o tomto tíme a kategóriách nehôd 
nájdete na internetových stránkach (www.intlaviationstandards.org/index.html)

prílOha 2
dEfiníciE a skratky

Abnormálny kontakt s VPD
Prudký manéver
Letisko
Riadenie letovej prevádzky/komunikácia,  
navigácia a sledovanie  
Zrážka/takmer zrážka so vtákom 
Bezpečnostná udalosť v kabíne
Riadený let do terénu
Evakuácia
Požiar/dym (bez nárazu)
Požiar/dym (po náraze)
V súvislosti s palivom
Zrážka na zemi
Manipulácia na zemi
Námraza
Strata kontroly nad riadením – na zemi
Strata kontroly nad riadením – počas letu
Prevádzka v malých výškach
Varovný protizrážkový systém/strata rozstupu medzi lietadlami alebo 
hladinami či traťami/nebezpečné priblíženie lietadiel/zrážka vo vzduchu
Iné
Vybočenie z VPD
Vniknutie na VPD – zviera
Vniknutie na VPD – vozidlo, lietadlo alebo osoba
Súvislosť s bezpečnosťou
Porucha alebo nesprávna funkcia systému/súčiastky  
(okrem pohonnej jednotky)
Porucha alebo nesprávna funkcia systému/súčiastky (pohonnej jednotky) 
Turbulencia
Krátke/dlhé pristátie
Neznáme alebo neurčené
Strih vetra alebo búrka
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V nasledujúcej tabuľke je uvedený zoznam smrteľných nehôd v roku 2008 v komerčnej leteckej 
doprave vykonávanej letúnmi s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 2250 kg.

prílOha 4
zoznam smrtEľných nEhôd (2008)

čš dátum 
   
 

30.05.2008

20.06.2008

20.08.2008

typ lietadla  
  

AIRBUS INDUSTRIES - A320

FAIRCHILD - 300

MCDONNELL-DOUGLAS 

- MD80 SERIES

druh prevádzky 
 

Osobná

Výcvik/

kontrola

Osobná

Úmrtia  
na   

palube

3

3

154

Úmrtia  
na 

 zemi

2

0

0

Úmrtia  
na 

 zemi

štát výskytu   
  

Honduras

Nórsko

Španielsko

lietadlá ZaregistrOvané  
vO Zvyšku sveta (Zahraničné 

registrOvané lietadlá)

dátum 
   
 

04.01.2008

05.01.2008

14.01.2008

16.01.2008

16.01.2008

19.01.2008

26.01.2008

30.01.2008

13.02.2008

21.02.2008

04.03.2008

15.03.2008

30.03.2008

31.03.2008

03.04.2008

09.04.2008

11.04.2008

typ lietadla  
  

LET AERONAUTICAL WORKS 

L410UVP

PIPER PA-31P-350 (MOJAVE)

BEECH 1900

NORTH AMERICAN 

COMMANDER 500

RAYTHEON 58 BARON

BEECH 200 KING AIR

IPTN NC-212-100

DE HAVILLAND  DHC6-300

PIPER PA-23-250 AZTEC

AVIONS DE TRANSPORT 

REGIONAL ATR 42-300

CESSNA 500/501 CITATION

RAYTHEON 1900

CESSNA 500/501 CITATION

NEIVA NE-821 (CARAJA)

PZL-Polskie Zaklady 

Lotnicze AN-28

FAIRCHILD SA227 III

ANTONOV AN-32

druh prevádzky 
 

Osobná

Osobná

Nákladná

Nákladná

Prelet/manipulačný let

Osobná

Nákladná

Osobná

Nákladná

Osobná

Osobná

Prelet/manipulačný let

Osobná

Nákladná

Osobná

Nákladná

Prelet/manipulačný let

Úmrtia  
na   

palube

14

6

1

1

1

13

3

1

1

46

5

3

5

2

19

1

8

štát výskytu   
  

Venezuela

Spojené štáty

Spojené štáty

Spojené štáty

Spojené štáty

Angola

Indonézia

Indonézia

Spojené štáty

Venezuela

Spojené štáty

Nigéria

Spojené 

kráľovstvo

Brazília

Surinam

Austrália

Moldavská 

republika
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dátum 
   
 

15.04.2008

02.05.2008

02.05.2008

10.05.2008

17.05.2008

23.05.2008

26.05.2008

07.06.2008

18.06.2008

27.06.2008

30.06.2008

06.07.2008

07.07.2008

10.07.2008

31.07.2008

03.08.2008

09.08.2008

13.08.2008

24.08.2008

24.08.2008

30.08.2008

30.08.2008

01.09.2008

 

14.09.2008

19.09.2008

typ lietadla  
  

MCDONNELL-DOUGLAS  

DC-9-50

CESSNA 310

BEECH 1900

BRITTEN-NORMAN BN-2A 

ISLANDER

DE HAVILLAND  

DHC2 MK I BEAVER

BEECH 1900

ANTONOV AN-12

CESSNA 208 CARAVAN I

DE HAVILLAND  

DHC6 TWIN OTTER

ANTONOV AN-12

ILYUSHIN IL-76

MCDONNELL-DOUGLAS  

DC-9-10

BOEING 747-100/200

BEECH 99 AIRLINER

BRITISH AEROSPACE 125 

SERIES 800

GRUMMAN G21 GOOSE

PILATUS PC-6B  

TURBO-PORTER

FOKKER F27 MK 500

BOEING 737-200

CESSNA 208 CARAVAN I

BOEING 737-200

BOEING 737-200

BEECH 1900

 

BOEING 737-300

LEARJET 60

druh prevádzky 
 

Osobná

Aerotaxi

Osobná

Osobná

Osobná

Nákladná

Prelet/manipulačný let 

Osobná

Nákladná

Nákladná

Nákladná

Nákladná

Nákladná

Osobná

Osobná

Aerotaxi

Nákladná

Nákladná

Osobná

Osobná

Osobná

Prelet/manipulačný let

Osobná

Osobná

Osobná

Úmrtia  
na   

palube

15

6

21

9

2

1

9

1

1

7

4

1

9

8

5

1

3

65

11

3

3

17

88

4

Úmrtia  
na 

 zemi

33

2

štát výskytu  
  

Kongo

Brazília

Sudán

Južná Afrika

Spojené štáty

Spojené štáty

Ruská federácia

Čile

Spojené štáty

Sudán

Sudán

Mexiko

Kolumbia

Čile

Spojené štáty

Kanada

Indonézia

Somálsko

Kirgizsko

Guatemala

Venezuela

Ekvádor

Kongo

Ruská federácia

Spojené štáty
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Úmrtia  
na 

 zemi

dátum 
   
 

06.10.2008

08.10.2008

13.11.2008

16.11.2008

03.12.2008

03.12.2008

15.12.2008

18.12.2008

19.12.2008

typ lietadla  
 

AIRBUS INDUSTRIES A310

DE HAVILLAND DHC6-300

ANTONOV AN-12

GRUMMAN G21 GOOSE

NORTH AMERICAN 

COMMANDER 690/1685

NORTH AMERICAN 

COMMANDER 500

BRITTEN-NORMAN BN-2A 

MK3 TRISLANDER

AERO INDUSTRIAL 

COLOMBIANA SA PA-31T-

620/T2-620 CHEYENNE 2

BRITTEN-NORMAN BN-2A 

ISLANDER

druh prevádzky 
 

Osobná

Osobná

Nákladná

Aerotaxi

Osobná

Lekárska áchranná 

služba 

Osobná

Neznáma

Osobná

Úmrtia  
na   

palube 

33

18

7

7

3

2

12

2

1

štát výskytu 
  

Sudán

Nepál

Irak

Kanada

Portoriko

Kolumbia

Severoatlantický 

oceán

Argentina

Vanuatu

príloha 4  ZOZNAm SmRTEĽNÝcH NEHôD (2008)
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Uvedené údaje o nehodách sú určené výhradne na informačné účely. Sú získané z databáz 
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Vaša bezpečnosť je naším poslaním.4.0  general aviation and aerial Work, aircraft over 2250 kg mtom
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