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DODATEK A – PODKLADOVÝ MATERIÁL TÝKAJÍCÍ SE METODY ZŘIZOVÁNÍ TRATÍ ATS, 

VYMEZENÝCH ZAŘÍZENÍM VOR 

(Viz ust. 2.7.1 a článek 2.11) 
 

1. Úvod 

1.1 Pokyny v tomto dodatku jsou 
výsledkem rozsáhlých výzkumů prováděných v roce 
1972 V Evropě a v roce 1978 ve Spojených Státech 
Amerických, při nichž bylo dosaženo všeobecně 
shodných výsledků. 

Poznámka. - Podrobnosti o Evropských studiích 
obsahuje ICAO Oběžník 120 - Methodology for the 
Derivation of Separation Minima Applied to the 
Spacing Between Parallel Tracks in ATS Route 
Structures. 

1.2 Při uplatňování pokynů v článcích 3 
a 4 by se mělo vzít v úvahu, že údaje, na nichž jsou 
založeny, jsou charakteristické pro navigaci 
využívající VOR, které splňují veškeré požadavky 
obsažené v ICAO Doc 8071 - Manual on Testing of 
Radio Navigation Aids, Volume I. V úvahu by měly být 
brány i jakékoli dodatečné vlivy, jako např. vlivy 
plynoucí ze zvláštních požadavků, četnost 
prolétávajících letadel nebo informace o skutečné 
výkonnosti letadel v dodržování tratí v dané části 
vzdušného prostoru. 

1.3  Pozornost je také třeba zaměřit 
na základní předpoklady v ust. 4.2 a na skutečnost, že 
hodnoty uvedené v ust. 4.1 představují opatrný 
přístup. Před použitím těchto hodnot by se mělo 
přihlédnout ke všem praktickým zkušenostem 
získaným v uvažovaném prostoru, jakož i k možnosti 
dosažení zlepšování celkové navigační výkonnosti 
letadel. 

1.4 Státy se žádají, aby poskytovaly ICAO 
úplné informace o výsledcích jejich uplatňování 
při zavádění těchto pokynů. 

2. Stanovování hodnot výkonnosti 

systémů VOR 

Značná proměnlivost hodnot, které se budou 
pravděpodobně spojovat s každou z těchto složek 
tvořících úplný systém VOR a omezení současně 
dostupných metod měřit všechny tyto jednotlivé vlivy 
s požadovanou přesností, vedl k závěru, že 
vyhodnocení celkové chyby systému poskytuje 
realističtější způsob stanovování výkonnosti systému 
VOR. Text z článků 3 a 4 by měl být použit pouze 
po prostudování ICAO Oběžníku 120 zejména ve 
vztahu k podmínkám prostředí. 

Poznámka.- Pokyny týkající se celkové přesnosti 
systému VOR obsahuje též Dodatek C Předpisu 
L 10/I. 

3. Stanovení ochranného vzdušného 

prostoru podél tratí vymezených zařízeními VOR 

Poznámka 1. - Text tohoto článku nebyl odvozen 
pomocí metody riziko střetu/cílová úroveň 
bezpečnosti. 

Poznámka 2. - Výraz „udržování“, jak se používá 
v tomto článku, je určen k označení, že poskytovaný 
ochranný vzdušný prostor obsáhne ve svých mezích 
provoz po 95 procent celkové letové doby 
kumulované pro všechna letadla, po kterou probíhá 
provoz podél této trati. Tam, kde je zajištěno 95 % 
“udržování” se předpokládá, že po dobu 5 % celkové 
doby letu bude provoz vně ochranného vzdušného 
prostoru. Není možné kvantitativně vyjádřit největší 
vzdálenost, o kterou se takový provoz pravděpodobně 
odchýlí z ochranného vzdušného prostoru. 

3.1 Pro tratě vymezené zařízeními VOR, 
kde se nepoužívá radaru nebo ADS-B, aby pomohlo 
letadlu udržet se uvnitř ochranného prostoru, se 
uplatňuje následující pokyn. 

Kdykoliv jsou však příčné odchylky kontrolovány 
pomocí radarového nebo ADS-B sledování, velikost 
požadovaného ochranného vzdušného prostoru lze 
snížit na základě praktických zkušeností získaných 
v uvažovaném vzdušném prostoru. 

3.2 Ochranu proti činnostem, které jsou 
prováděny v prostorech přiléhajících k tratím, by mělo 
zajišťovat nejméně 95 % “udržování”. 

3.3 Práce popsaná v ICAO Oběžníku 120 
ukazuje, že výkonnost systému VOR, založená 
na pravděpodobnosti 95 % "udržování", by k zahrnutí 
možných odchylek vyžadovala kolem osy tratě 
následující ochranný vzdušný prostor: 

 Tratě vymezené zařízeními VOR se vzdáleností 
93 km(50 NM) nebo menší mezi zařízeními VOR: 
± 7,4 km (4 NM)  

 Tratě vymezené zařízeními VOR do vzdálenosti 
278 km(150 NM) mezi zařízeními VOR: ± 7,4 km 
(4 NM) do vzdálenosti 46 km (25 NM) od zařízení 
VOR, dále se pak ochranný vzdušný prostor 
rozšiřuje na ± 11,1km (6 NM) ve vzdálenosti 139 
km (75 NM) od zařízení VOR. 

 



PŘEDPIS L 11  DODATEK A 

22.11.2007 
Změna č. 45 Dod.A - 2 

Obrázek A-1 

3.4 Jestliže příslušný úřad ATS uváží, že 
se požaduje lepší ochrana, např. z důvodů blízkosti 
zakázaných, omezených nebo nebezpečných 
prostorů, trajektorie stoupání nebo klesání vojenských 
letadel apod., může rozhodnout, že by měla být 
zajištěna vyšší úroveň "udržování". Pro vymezení 
ochranného vzdušného prostoru by se pak měly 
použít následující hodnoty: 

 pro úseky se vzdáleností 93 km (50 NM) nebo 
menší mezi zařízeními VOR se použije hodnot 
uvedených v řádku A tabulky uvedené níže; 

 pro úseky se vzdáleností větší než 93 km (50 
NM) a menší než 278 km (150 NM) mezi 
zařízeními VOR se použije hodnot uvedených 
v řádku A tabulky do vzdálenosti 46 km (25 NM), 
pak se lineárně zvětšují, až na hodnoty uvedené 
v řádku B ve vzdálenosti 139 km (75 NM) 
od zařízení VOR. 

Procenta "udržování" 
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Například ochranný prostor o vzdálenosti 222 km (120 
NM) mezi zařízeními VOR, pro který se požaduje 
95 % "udržování", by měl mít tento tvar:  

 

Obrázek A-2 

3.5 Jestliže se dva úseky ATS tratí, které 
jsou vymezeny zařízeními VOR protínají pod úhlem 
větším než 25 stupňů, měl by být na vnější straně 
zatáčky zajištěn dodatečný ochranný vzdušný prostor, 
a je-li to nezbytné, i na vnější straně zatáčky. Tento 
dodatečný prostor má sloužit jako nárazníkový prostor 
pro zvětšenou příčnou odchylku letadel ověřenou 
v praxi, při změnách směru přesahujících 25 stupňů. 
Velikost dodatečného ochranného vzdušného 
prostoru se mění v závislosti na úhlu, pod kterým se 
tratě protínají. Čím je tento úhel větší, tím větší se má 
použít dodatečný ochranný vzdušný prostor. Tento 

postup se uplatňuje pro ochranný prostor požadovaný 
při zatáčkách do 90 stupňů. Pro výjimečné okolnosti, 
které vyžadují zřídit ATS tratě se zatáčkou větší než 
90 stupňů, by státy měly zajistit, aby dostatečný 
ochranný vzdušný prostor byl zajištěn jak na vnitřní, 
tak i na vnější straně takových zatáček. 

3.6 Následující příklady jsou shrnutím 
postupů dvou států, které k usnadnění používají 
šablon ke grafickému znázornění vzdušného prostoru 
pro účely plánování. Konstrukce šablon pro prostor 
zatáček zahrnuje i takové vlivy, jakými jsou rychlost 
letadla, náklon v zatáčkách, pravděpodobná rychlost 
větru, chyby určení polohy, opožděné reakce pilota, 
úhel nejméně 30 stupňů k nalétnutí nové tratě, 
a zajišťuje nejméně 95 % "udržování". 

3.7 Ke stanovení dodatečného vzdušného 
prostoru na vnější straně zatáček, požadovaného 
k udržení letadel provádějících zatáčky o 30, 45, 60, 
75 a 90 stupňů, byla použita šablona. Dále uvedené 
zjednodušené obrázky představují vnější hranice 
tohoto vzdušného prostoru. K umožnění snadné 
konstrukce byly přechodové křivky odstraněny. 
V každém případě je zobrazen dodatečný vzdušný 
prostor pro letadlo, letící ve směru velké šipky. Kde se 
používají tratě pro oba směry, měl by být na druhé 
vnější hranici zajištěn stejný dodatečný vzdušný 
prostor. 

3.8 Obrázek A-3 znázorňuje použití 
pro dva úseky protínající se nad zařízením VOR pod 
úhlem 60 stupňů. 

 

 

Obrázek A-3 

3.9 Obrázek A-4 znázorňuje použití 
pro dva úseky protínající se nad zařízením VOR pod 
úhlem 60 stupňů za bodem, v němž se hranice 
rozšiřují, aby se vyhovělo ust. 3.3 a obr. A-1. 

Obrázek A-4 
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3.10 V následující tabulce jsou uvedeny 

vzdálenosti, které se používají ve vzorových 

případech, když se zajišťuje dodatečný ochranný 

vzdušný prostor pro úseky tratí v a pod FL 450, 

protínající se nad zařízením VOR nebo v místě 

průsečíku radiálů zařízení VOR ve vzdálenosti 

nejvýše 139 km (75 NM) od zařízení VOR. 

Poznámka. -  Viz obr. A - 3 a A - 4 výše. 

 

 

Úhel protínání 30o  45o 60o 75o 90o 

VOR 
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Průsečík radiálů 
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60 

Vzdálenosti jsou zaokrouhleny nahoru na nejbližší vyšší celý kilometr/námořní míli. 

 

Poznámka. - Chování letadel v zatáčkách - viz 
ICAO Oběžník 120/4.4. 

3.11 Obrázek A-5 zobrazuje metodu jak 
konstruovat požadovaný dodatečný ochranný vzdušný 
prostor na vnitřní straně zatáček o 90 stupňů nebo 
méně. 

Umístěte bod na osu letové cesty ve vzdálenosti 
rovnající se poloměru zatáčky, zvětšené o toleranci 
ve směru trati před nominálním otočným bodem.  

Od tohoto bodu spusťte kolmici k ose tak, aby proťala 
okraj letové cesty na vnitřní straně zatáčky.  

Z tohoto bodu na vnitřním okraji letové cesty veďte 
přímku, aby proťala osu letové cesty za zatáčkou pod 
úhlem poloviny úhlu zatáčky.  

Výsledný trojúhelník na vnitřní straně zatáčky 
zobrazuje dodatečný vzdušný prostor, který by měl být 
chráněn při změně směru. Přídavný prostor na vnitřní 
straně bude sloužit letadlům přibližujícím se k zatáčce 
z obou směrů, pro všechny zatáčky o 90 stupňů nebo 
méně. 

Poznámka 1. - Kritéria pro výpočet tolerance ve směru 
trati obsahuje Procedures for Air Navigation Services - 
Aicraft Operations (PANS- OPS, ICAO Doc 8168), 
Volume II, Part III, Appendix to Chapter 31. 

Poznámka 2. - Pokyny pro výpočet poloměru zatáček 
jsou uvedeny v článku 7. 

Otočný poloměr

 

Obrázek A-5 

3.12 Pro zatáčky na průsečících VOR je 
možné uplatnit zásady konstrukce dodatečného 
vzdušného prostoru na vnitřní straně zatáčky tak, jak 
je předepsáno v ustanovení 3.11. V závislosti na 
vzdálenosti průsečíku od jednoho nebo obou zařízení 
VOR, jedna nebo obě letové cesty mohou mít v místě 
křižování rozšíření. V závislosti na situaci může být 
dodatečný vzdušný prostor uvnitř, částečně uvnitř 
nebo mimo prostor 95 % “udržování”. Jestliže je trať 
používána v obou směrech, konstrukce by měla být 
provedena pro každý směr zvlášť. 

3.13 Měřené údaje pro tratě delší než 
278 km (150 NM) mezi zařízeními VOR nejsou dosud 
k dispozici. Ke stanovení ochranného vzdušného 
prostoru ve vzdálenosti větší než 139 km (75 NM) od 
zařízení VOR se použití úhlové hodnoty řádově 
5 stupňů, reprezentující pravděpodobnost výkonnosti 
systému, ukazuje jako dostačující. Následující 
obrázek ilustruje tuto aplikaci. 
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5°= 95% přesnost
viz Annex 10
Díl I (Dodatek C)

 

Obrázek A-6 

 

4. Separace paralelních tratí 

vymezených zařízeními VOR  

Poznámka. - Text tohoto článku byl odvozen 
z údajů naměřených s použitím metody riziko 
střetu/cílová úroveň bezpečnosti. 

4.1 Výpočet rizika střetu prováděného 
s použitím údajů Evropské studie, zmíněné v ust. 1.1, 
ukazuje, že ve zkoumaném typu prostředí 
pro vzdálenosti mezi zařízeními VOR 278 km (150 
NM) nebo méně, by měla být vzdálenost mezi osami 
tratí (“S” obr. A - 7) minimálně:  

a) 33,3 km (18 NM) pro paralelní tratě, na nichž 

letadla létají v protisměru; a 

b) 30,6 km (16,5 NM) pro paralelní tratě, kde 

na dvou tratích letadla létají ve stejném směru. 

 

nebo méně

 

Obrázek A-7 

 

Poznámka. - Dva úseky tratí se považují 
za paralelní, když:  

- mají přibližně stejnou orientaci, tj. úhlová 
odchylka nepřesáhne 10 stupňů; 

- se neprotínají, tj. ve stanovené vzdálenosti 
od průsečíku musí být zajištěn jiný druh rozstupu;  

- provoz na každé trati je nezávislý na provozu 
druhé, tj. nevede k omezením na druhé trati. 

4.2 Tato separace paralelních tratí 
předpokládá: 

a) letadla mohou buď během stoupání nebo 

klesání, nebo během letu v hladině, být 

ve stejných letových hladinách na obou tratích; 

b) hustoty provozu 25 000 až 50 000 letů 

za dvouměsíční období nejsilnějšího provozu; 

c) vysílání zařízení VOR, které je pravidelně letově 

ověřováno v souladu s ICAO Doc 8071 (Manual 

on Testing of Radio Navigation Aids) a bylo 

shledáno vyhovující pro navigační účely 

na vymezených tratích, v souladu s postupy 

v tomto dokumentu;  

d) že sledování nebo opravování příčných odchylek 

radarem nebo ADS-B v reálném čase se 

neprovádí. 

4.3 Předběžná studie ukazuje, že za 
okolností níže popsaných v a) až c) mohou být 
snížena minima vzdáleností mezi tratěmi. Nicméně 
uvedené údaje nebyly přesně propočítávány 
a v každém jednotlivém případě je nezbytná podrobná 
studie konkrétní situace: 

a) jestliže letadlům na přilehlých tratích nejsou 

přidělovány stejné letové hladiny, vzdálenost 

mezi tratěmi může být snížena; velikost snížení 

bude záviset na vertikálním rozstupu mezi letadly 

na přilehlých tratích a na procentu stoupajícího 

a klesajícího provozu, ale je nepravděpodobné, 

že bude větší než 5,6 km (3 NM); 

b) jestliže se charakteristiky provozu výrazně liší 

od těch, které jsou obsaženy v ICAO Oběžníku 

120, minima obsažená v ust. 4.1 mohou 

vyžadovat úpravu. Např. pro hustoty provozu 

okolo 10 000 letů za dvouměsíční období 

nejsilnějšího provozu je možné snížení o 900 až 

1 850 metrů (0,5 až 1,0 NM); 

c) vzájemné umístění zařízení VOR, která určují 

dvě tratě a vzdálenost mezi zařízeními VOR 

bude mít vliv na separaci, ale velikost tohoto vlivu 

nebyla kvantifikována. 

4.4 Použití radarového nebo ADS-B 
sledování a opravování příčných odchylek může mít 
velký vliv na minimální povolenou vzdálenost mezi 
tratěmi. Studie vlivu radarového sledování ukazují, že: 

 je potřebné provést další práce, než bude možno 
vyvinout plně vyhovující matematický model; 

 jakékoliv snížení rozstupu úzce souvisí s: 

 provozem (objem, charakteristiky); 

 krytím a zpracováním dat, dostupností 
automatického varování; 

 nepřetržitostí sledování; 

 zatížením sektorů; a 

 kvalitou radiotelefonního spojení. 

Podle těchto studií a s uvážením mnohaletých 
zkušeností některých států s paralelními traťovými 
systémy, za nepřetržité radarové kontroly, je možno 
očekávat snížení řádově na 15 až 18,5 km (8 až 10 
NM), ale s největší pravděpodobností ne pod 13 km 
(7 NM) s tím, že snížením podstatně nevzroste 
zatížení při radarovém sledování. Ze skutečného 
provozu takových systémů, při nichž bylo používáno 
snížené příčné separace vyplynulo, že: 

 je velmi důležité stanovit a zveřejnit body 
přechodu (viz rovněž článek 6); 
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 kde je to možné, měly by se vyloučit velké 
zatáčky; 

 kde nelze vyloučit velké zatáčky, měly by pro ty, 
které jsou větší o více než 20 stupňů být 
stanoveny požadované profily zatáček. 

Dokonce i tam, kde je pravděpodobnost celkového 
výpadku radarů nebo ADS-B velmi malá, měly by být 
zváženy postupy zahrnující takový případ. 

5. Separace přilehlých tratí 

vymezených zařízeními VOR, které nejsou 

paralelní  

Poznámka 1. - Text tohoto článku je určen jako návod 
pro situace, kde se přilehlé tratě vymezené zařízeními 
VOR neprotínají a úhel, který spolu svírají, přesáhne 
10 stupňů.  

Poznámka 2. - Text tohoto odstavce nebyl odvozen 
pomocí metody riziko střetu/cílová úroveň 
bezpečnosti. 

5.1 Pro přilehlé neprotínající se tratě 
vymezené zařízeními VOR, které nejsou paralelní, 
není metoda riziko střetu/cílová úroveň bezpečnosti 
v současném stadiu plně vyhovující. Z toho důvodu by 
se měl používat text obsažený v článku 3. 

5.2 Ochranný vzdušný prostor mezi 
takovými tratěmi by neměl být menší než ten, který 
bude zajišťovat bez překrytí hodnoty 99,5 % 
"udržování", uvedené v tabulce ust. 3.4 (viz příklad 
na obr.A-8 ). 

5.3 Tam, kde je úhlový rozdíl mezi úseky 
tratě větší než 25 stupňů, by měl být zajištěn 
dodatečný ochranný vzdušný prostor, jak je uvedeno 
v ust. 3.5 až 3.10. 

 
Obrázek A-8 

6. Body přechodu pro zařízení VOR 

6.1 Při rozhodování o zřízení bodů 
přechodu z jednoho zařízení VOR na druhé, 
pro základní navigační vedení na tratích ATS 
vyznačených zařízeními VOR, by státy měly vzít 
v úvahu, že: 

a) zřízení bodů přechodu musí být provedeno 

na základě výkonnosti stanic VOR, kterých se to 

týká, zahrnující vyhodnocení kriterií ochrany proti 

rušení. Postup musí být zkontrolován letovým 

ověřením (viz Doc 8071, Volume I, Part II); 

b) kde je ochrana kmitočtu zvláště důležitá, mělo by 

letové ověření být provedeno v největších 

výškách, do nichž je zařízení chráněno. 

6.2 Nic z ust. 6.1 by nemělo být vykládáno 
jako omezování použitelných dosahů zařízení VOR, 
splňujících specifikace ust. 3.3 Předpisu L10/I. 

7. Výpočet poloměru zatáčky 

7.1 Metoda používaná k výpočtu poloměrů 
zatáčky a poloměrů zatáčky uvedené níže, je 
použitelná pro letadlo provádějící zatáčky 
s konstantním poloměrem. Materiál byl odvozen 
z kritéria provádění zatáčky vyvinutého pro tratě ATS 
s RNP 1, který může být použit pro konstrukci 
požadovaného dodatečného ochranného prostoru na 
vnitřní straně zatáček a také pro tratě ATS jiné, než 
které jsou vymezeny zařízením VOR. 

7.2 Provedení zatáčky je závislé na dvou 
parametrech - traťové rychlosti a úhlu náklonu. Vlivem 
účinku složky větru měnící se se změnou kurzu, se 
bude traťová rychlost a tudíž úhel náklonu měnit 
v průběhu zatáčky konstantního poloměru. Přesto 
však pro zatáčky větší než přibližně 90 stupňů a pro 
hodnoty rychlosti uvažované níže lze použít 
následující vzorec pro výpočet dosažitelné hodnoty 
konstantního poloměru zatáčky, kde traťová rychlost 
je součet pravé vzdušné rychlosti a rychlosti větru. 
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7.3 Čím větší traťová rychlost, tím větší 
bude požadovaný úhel náklonu. K zajištění, aby 
poloměr zatáčky byl reprezentativní pro všechny 
předvídatelné podmínky, je nezbytné uvažovat 
extrémní hodnoty. Pravá vzdušná rychlost 
1020 km/hod (550 uzlů) se povoluje pravděpodobně 
jako nejvyšší, se kterou je možné se setkat ve vyšších 
hladinách. V kombinaci s maximální předpokládanou 
rychlostí větru 370 km/hod (200 uzlů) ve středních 
a vyšších letových hladinách (99,5 procenta hodnot 
založených na meteorologických údajích), by se měla 
uvažovat traťová rychlost 1400 km/hod (750 uzlů). 

Maximální úhel náklonu je značně závislý 
na jednotlivých typech letadel. Letadla s velkým 
zatížením křídel, letící v nebo v blízkosti maximální 
letové hladiny, nesnášejí extrémní úhly náklonu. 
Většina dopravních letadel je certifikována pro lety 
s rychlostí nejméně jejich 1,3 násobku pádové 
rychlosti v libovolné konfiguraci. 

Protože pádová rychlost se zvyšuje s tangentou (úhel 
náklonu), mnoho provozovatelů se snaží létat 
v cestovním režimu nejméně 1,4 násobku pádové 
rychlosti, aby se chránili proti poryvu větru nebo 
turbulenci. Ze stejných důvodů mnoho dopravních 
letadel létá v cestovních podmínkách se sníženými 
maximálními úhly náklonu. Proto se dá předpokládat, 
že nejvyšší úhel náklonu, který může být tolerován pro 
všechna letadla, je řádově 20 stupňů. 
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7.4 Podle výpočtu je poloměr zatáčky 
letadla letícího traťovou rychlostí 1400 km/hod (750 
uzlů) s úhlem náklonu 20 stupňů 22,51 NM 
(41,69 km), pro zjednodušení je poloměr možné 
zmenšit na 22,5 NM (41,6 km). Podle stejné logiky pro 
spodní vzdušný prostor se uvažuje, že do FL 200 
(6100 m) jsou maximální hodnoty, se kterými se lze 
setkat, pravděpodobně rychlosti 740 km/hod (400 
uzlů) se zadním větrem 370 km/hod (200 uzlů). Při 
dodržení maximálního úhlu náklonu 20 stupňů, za 
použití stejného vzorce, by zatáčka měla být 
vymezena poloměrem 14,45 NM (26,76 km). Pro 

zjednodušení mohou být čísla zaokrouhlena nahoru 
na 15 NM (27,8 km). 

7.5 Podle shora uvedeného, nejlogičtější 
zlom mezi dvěma podmínkami traťové rychlosti je 
mezi FL 195 (5800 m) a FL 200 (6100 m). Aby bylo 
možné obsáhnout rozsah algoritmu předstihu zatáčky 
použitý v běžných systémech optimalizace letu (FMS) 
za všech předvídatelných podmínek, poloměr zatáčky 
by měl být stanoven pro FL 200 a výše 22,5 NM 
(41,6 km) a ve FL 190 a pod 15 NM (27,8 km).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 


