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Záznam z jednání 

Datum  07. 12. 2021 
Čas       10.00 hod.  
Letiště, On-line 
Doba trvání:  60 min 

Účastnící jednání: 
Letiště Ostrava a.s. Vedoucí jednání :   ing. Michal Holubec (MH) 

Účastnící:                dle připojení                                     

 
Téma jednání:  RUNWAY SAFETY TEAM                     

Záznam: 
Jednání zahájil provozní ředitel letiště Ing. Michal Holubec: 
 
Podal informaci o událostech za uplynulé období: 
 
Seznam událostí níže, podrobnosti viz prezentace dostupná safety portálu letiště. 
 

 3x birdstrike 14. 09. 2021 (7/2021) – B738, TVS7CH, 23. 09. 2021 (8/2021) – B738, TVS6CF, 
TravelService, 30. 09. 2021 (9/2021) – nález na RWY, pravděpodobně UZB3546 + nápravná opatření 

 Nouzové přistání UL letadla OK-AUL10 na RWY22 bez vysunutého přídového podvozku. 
 28. 09. 2021 Letecká nehoda D-GLAO Během přistání letadla došlo k několika odskokům letadla, 

poškozena vrtule, podvozková noha, spodní kapotáž a výfuky, posádka bez zranění 
 30. 09. 2021 Celoletištní cvičení – únos letadla 
 01. 10. 2021 Laser. V čase 18:09 (UTC) pilot vrtulníku letecké záchranné služby oznámil oslnění laserem 

nad východním okrajem Ostravy - Poruby. 
 28. 10. 2021 Stížnost Elmontex na letadlo Queen Air, které provádělo motorovou zkoušku (neohlášenou) 

před hangárem QNR. 
 15. 11. 2021 Požár Elmontex. Došlo k zahoření ve stropním svítidle.  
 03. 12. 2021 Betonové bloky. Umístění betonových bloků k zajištění letadel proti větru. 

 
 
Ing. Marek Smolon (Safety Manager) informoval o: 
 
 Program externích auditů 2021 
 Regulatorní audit ÚCL 44. týden: 1. 11. – 5. 11. 2021 
 Letištní příručka v aktuální verzi:  
                Adresa: http://intranet.airport-ostrava.cz/lp.zip  
                             SafetyPortal  
                             Heslo: 20prir.ucka20 
 Vyhodnocení SMS externích subjektů a hodnocení výkonnosti 
 Přezkoumání SMS systému  
 Compliance management 
 Runway Safety Program pro Českou republiku – aktualizace členů 
 Safety portál na webu letiště http://www.airport-ostrava.cz/cz/page-safety//  
 Monitoring SPO – zpráva 
 IMS (QMS, SMS, CMS, BOZP) kampaň 
 
Ing. Marek Nevlud (Manager útvaru Provoz letiště) informoval: 
 

 Nový formát zprávy snowtam 
 Neponechávat volné předměty na APN – zasněžení, nejsou vidět 
 Neujíždět sníh na APN před úklidem – zmrzlé stopy 
 Chemické ošetření ploch u externích subjektů – na objednávku 

 
MH dále seznámil přítomné s probíhajícími projekty: 
 

 Plánovaná výstavbě na letišti 
 COVID opatření 
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MH poděkoval za pozornost a ukončil jednání a sdělil předpokládané termíny LRST pro rok 2022: 8.3., 7.6., 
6.9. a 6.12. 
 

 
 


