
Všimli jste si něčeho zvláštního? Ozvěte se! 
Safety usiluje o bezpečnost a k tomu potřebuje informace 

z provozu. Nikoli jména, ale události.  
 
 
 
 
 
 
 

Zajímají nás tyto typy událostí: 
Lidský faktor (Indispozice člena posádky, zranění cestujícího, 
agresivní cestující, neřízený pohyb cestujících po letišti, …) 
Stav letiště (Nezpůsobilý stav plochy, překážky v pojíždění, FOD, 
nefunkční zařízení, nečitelné značení, …) 
Okolí letiště (Jeřáby a jiné překážky čnící nad výšku budov/porostu, 
laserové paprsky, RC modely, …) 
Stav letadla (Dým v kabině, defekt pneumatiky, poškození trupu, 
dveří, podvozku, škrábance, úniky provozních kapalin, stopy po 
střetu s ptákem, koroze, chybějící šroub, těsnění, prasklé sklo …) 
Zjevné odchylky od postupů (Nesprávné rozmístění nákladu, 
zavazadla v uličce, necertifikovaná výbava…) 
Incidenty při manipulaci u letadla (Únik paliva, rychlá jízda…) 
… a jakékoliv jiné ohrožení zdraví nebo bezpečnosti. 

 

Nejpřínosnější hlášení nezůstávají bez chutné odměny    
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……… briefs Safety…….. 

safety@prg.aero 

Have you noticed something strange? Speak up! 
We strive to safety so we need informations from the field. 

Not the name, but the event. 
 
 
 
 
 
 
 

We are interested in such sort of events: 
Human factor (Incapacitation of the crew member, PAX injury, 
aggressive passenger, unaccompanied passengers on APN, …)  
Airport condition (Poor surface condition, obstacles during taxi, 
FOD, inoperative equipment, unclear marking, …)  
Airport vicinity (Cranes and other obstacles protruding above 
buildings/vegetation, laser beams, RC models, …)  
Aircraft condition (Smoke in the cabin, flat tire, damage 
of fuselage, door, undercarriage, scratches, fluid leaks, birdstrike 
traces, corrosion, missing bolts nuts, sealing, cracked glass, …)  
Obvious deviation from the procedures (Improper load distribution, 
luggage in the aisle, uncertified equipment ...)  

Incidents in the handling of aircraft (Fuel leakage, speeding...)  
... and any other threat to health or safety.  

 

The most beneficial reports will be tastefully rewarded  
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