
Cizí předměty FOD 
  
Tři jednoduché zásady, které významně napomohou zmírnit riziko FOD. 
 
1. Pracujte s očima otevřenýma. Spatříte-li cizí předmět na odbavovací 

ploše, prioritně jej odstraňte bez ohledu na to, kdo nepořádek 
zavinil.  
 

2. Na odbavovacích plochách jsou instalovány žluté kontejnery, 
speciálně určené pro drobné předměty FOD. Větší předměty 
zajistěte a hlaste dispečinku Řízení provozu letiště, tel. 8000. 
 

3. Přemýšlejte, kde odstavujete své MMP. Nezapomeňte, že i toto 
vozidlo, zanechané na odbavovacím stání, je FOD. Vozidlo 
odstavené na odbavovacím stání je překážkou! Využívejte výhradně 
přidělená parkovací místa. 

 

FOD - Foreign Object Debris 
  
Simple rules, that helps to mitigate the risk of FOD. 
 
1. Work with your eyes open. If you see a FOD on a movement area, 

remove it with priority, regardless of who has caused the particular 
debris.  
 

2. There are yellow bins installed on the APRONS, designated to small 
sized FODs. Larger FODs are to be secured and reported to Airfield 
OPS dispatcher, tel. +420 2 2011 8000. 
 

3. Think twice where do you park a GSE. Don’t forget, that even this 
GSE, parked on an aircraft stand, is a FOD. A GSE left on a stand 
blocks a handling process! Use the dedicated parking stands only. 
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……… briefs Safety…….. 

Pozitivní příklad 
Ramp Agent p. Daniel 
Vašut z Menzies Aviation 
informoval 31.12.2012 
Safety o nálezu FOD, 
poškozeného držadla  
víka kanálu v prostoru 
odbavovacího stání.  
FOD byl díky tomu 
okamžitě odstraněn  
a nezpůsobil zranění  
či škodu 

Co patří mezi FOD? 
• odpadky, součástky, klíny, kužely, 
• zapomenuté nářadí, 
• pytle s odpadem po handlingu, 
• špatně zaparkovaná MMP  a kontejnery, 
• poztrácená zavazadla, 
• obecně jakýkoliv předmět, který na plochu nepatří,  

anebo není na svém místě 

What is considered as a FOD? 
• garbage, parts, blocks, cones, 

• left tools,  
• trash from handling,  

• GSE or containers improperly parked, 
• left luggage, 

• Generally, any object not intended to be on a movement area  
or not at its own place 

Positive example 
Ramp Agent Mr. Daniel 

Vašut from Menzies 
Aviation reported 

31.12.2012 a FOD, 
damaged handle  

of a drainage cover,  
found on an acft stand. 

Thanks to the report  
the FOD was removed 

immediately and did not 
cause injury or damage 
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