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10.11.2016 
  Dod. B - 1 Oprava č. 4/ČR 

DODATEK B – ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ INFORMACÍ O PROVOZU LETADLY 

A S NÍM SOUVISEJÍCÍ PROVOZNÍ POSTUPY 

(viz Hlava 4, ust. 4.2.2, Poznámka 2) 

1. Zavádění a používání rozhlasového 

vysílání 

1.1 Informace o provozu vysílané letadly 
rozhlasovým vysíláním jsou určeny, aby dovolily 
pilotům vysílat důleţité doplňující informace poradní 
povahy na stanoveném VHF radiotelefonním (RTF) 
kmitočtu, pro informaci pilotů ostatních letadel v jejich 
blízkosti. 

1.2 TIBA by se měla zavádět pouze je-li to 
nezbytné a jako dočasné opatření. 

1.3 Postupy rozhlasového vysílání by se 
měly vyuţívat ve stanovených vzdušných prostorech 
kde: 

a) je potřebné doplnit informace o nebezpečí sráţky 

poskytované letovými provozními sluţbami mimo 

řízený vzdušný prostor, nebo 

b) je dočasně přerušeno normální poskytování 

letových provozních sluţeb. 

1.4 Takové vzdušné prostory by měly být 
označeny státy odpovědnými za poskytování letových 
provozních sluţeb v těchto vzdušných prostorech a je-
li nezbytné tak s pomocí příslušného oblastního úřadu 
ICAO a včas vyhlašovány v leteckých informačních 
příručkách nebo NOTAMech, společně s VHF RTF 
kmitočtem a  formy zprávy a s postupy, které mají být 
pouţity. Kde se to v případě 1.3 a) týká více neţ 
jednoho státu, vzdušný prostor by se měl stanovovat 
na základě oblastní navigační dohody a vyhlašovat 
v ICAO Doc 7030. 

1.5 Při zřizování stanoveného vzdušného 
prostoru by měla být odsouhlasena data pro 
přezkoumávání jeho pouţitelnosti v intervalech 
nepřekročujících 12 měsíců příslušným úřadem 
(úřady) letových provozních sluţeb. 

2. Podrobnosti rozhlasového vysílání 

2.1 VHF RTF kmitočet, který má být použit 

2.1.1 VHF RTF kmitočet, který se bude 
pouţívat, by se měl stanovovat a vyhlašovat na 
oblastním základě. Přesto však v případě dočasného 
přerušení spojení, které se vyskytne v řízeném 
vzdušném prostoru, odpovědné státy mohou vyhlásit 
kmitočet pouţívaný obvykle pro sluţbu řízení letového 
provozu uvnitř takového vzdušného prostoru, jako 
kmitočet, který má být pouţit. 

2.1.2 Kde se VHF pouţívá pro spojení 
letadlo země s ATS a letadlo má pouze dvě 
provozuschopná VHF zařízení, pak jedno z nich můţe 

být naladěno na příslušný kmitočet ATS a druhé na 
kmitočet TIBA. 

2.2 Bdění  

Bdění na kmitočtu TIBA by mělo být udrţováno 
10 minut před vstupem do stanoveného vzdušného 
prostoru aţ do jeho opuštění. Pro letadlo vzlétající 
z letiště umístěného v horizontálních hranicích 
stanoveného vzdušného prostoru, by mělo bdění začít 
podle okolností co nejdříve po vzletu a udrţováno do 
opuštění daného vzdušného prostoru. 

2.3 Čas rozhlasových vysílání 

Rozhlasové vysílání by se mělo provádět: 

a) 10 minut před vstupem do stanoveného 

vzdušného prostoru, nebo pro pilota vzlétajícího 

z letiště umístěného v horizontálních hranicích 

stanoveného vzdušného prostoru, podle 

okolností, co nejdříve po vzletu, 

b) 10 minut před přeletem hlásného bodu, 

c) 10 minut před přeletem nebo vstupem na trať 

ATS, 

d) ve 20-ti minutových intervalech mezi vzdálenými 

hlásnými body, 

e) 2 aţ 5 minut, kde je to moţné před změnou 

hladiny letu, 

f) v čase změny hladiny letu, a 

g) v jakémkoliv jiném čase, uvaţovaném pilotem 

jako nezbytný. 

2.4 Formy rozhlasového vysílání 

2.4.1 Rozhlasová vysílání jiná neţ ta, která 
oznamují změny  hladin letu, tj. rozhlasová vysílání 
uvedená v  ust. 2.3 a), b), c), d) a g), by měla mít 
následující formu: 

VŠEM STANICÍM (nezbytné k označení rozhlasového 
vysílání informace o provozu)  

(volací znak) 

LETOVÁ HLADINA (číslo) (nebo STOUPÁM
 
 DO 

LETOVÉ HLADINY (číslo) 

(směr) 

(trať ATS) (nebo PŘÍMO Z (poloha) DO (poloha) 

POLOHA (poloha) V (čas) 

VÝPOČET (příští hlásný bod křiţující nebo vstupující 
do stanovené tratě ATS) V (čas) 

(volací znak) 
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LETOVÁ HLADINA (číslo) 

(směr) 

Fiktivní příklad: 

“VŠEM STANICÍM WINDAIR 671 LETOVÁ HLADINA 
350 SEVEROZÁPADNÍM SMĚREM PŘÍMO Z PUNTA 
SAGA NA PAMPA POLOHA 5040 JIH 2010 VÝCHOD 
VE 2358 VÝPOČET PŘELETU TRATI LIMA TŘI 
JEDNA V 4930 JIH 1920 VÝCHOD V 0012 WINDAIR 
671 LETOVÁ HLADINA 350 SMĚR SEVEROZÁPAD 
KONEC” 

  Pro rozhlasové vysílání, zmiňované v 2.3 a) v případě, ţe 
letadlo vzlétá z letiště umístěného uvnitř horizontálních 
hranic stanoveného vzdušného prostoru. 

 Pro rozhlasová vysílání, kdyţ letadlo není blízko 
význačného bodu ATS, poloha by měla být předána co 
nejpřesněji a v kaţdém případě na nejbliţších 30 minut 

zeměpisné šířky a délky. 

2.4.2 Rozhlasové vysílání (zmiňované v ust. 
2.3 e) by mělo mít před změnou hladiny letu tuto 
formu: 

VŠEM STANICÍM  

(volací znak) 

(směr) 

(trať ATS) (nebo PŘÍMO Z (poloha) DO (poloha) 
OPOUŠTÍM LETOVOU HLADINU (číslo) DO LETOVÉ 
HLADINY (číslo) V (poloha a čas) 

2.4.3 Vyjma jak stanoveno v ust. 2.4.4, 
rozhlasové vysílání v čase změny hladiny letu 
(zmiňované v ust. 2.3. f)), by mělo mít tuto formu: 

VŠEM STANICÍM 

(volací znak) 

(směr) 

(trať ATS) (nebo PŘÍMO Z (poloha) DO (poloha) 
OPOUŠTÍM LETOVOU HLADINU (číslo) NYNÍ 
KLESÁM DO LETOVÉ HLADINY (číslo) 

následované: 

VŠEM STANICÍM 

(volací znak) 

UDRŢUJI LETOVOU HLADINU (číslo) 

 
2.4.4 Rozhlasová vysílání ohlašující 
dočasnou změnu letové hladiny by měla mít k 
zabránění bezprostřednímu nebezpečí sráţky tuto 
formu: 

VŠEM STANICÍM 

(volací znak) 

OPOUŠTÍM LETOVOU HLADINU (číslo) PRO 
LETOVOU HLADINU (číslo) 

následované pokud je to proveditelné: 

VŠEM STANICÍM  

(volací znak) 

NYNÍ SE VRACÍM DO LETOVÉ HLADINY (číslo) 

2.5 Potvrzení rozhlasového vysílání 

Pokud nehrozí nebezpečí sráţky, rozhlasové vysílání 
by se nemělo potvrzovat. 

3. Související povozní postupy 

3.1 Změny cestovní hladiny 

3.1.1 Změny cestovní hladiny by se neměly 
provádět ve stanoveném vzdušného prostoru, pokud 
nejsou piloty povaţovány jako nezbytné, aby se 
zabránilo provozním konfliktům a aby se piloti vyhnuli 
počasí nebo z jiných opodstatněných provozních 
příčin. 

3.1.2 Během změn cestovní hladiny, jsou-li 
nevyhnutelné, by se měla zapnout všechna dostupná 
osvětlení letadla, která by zlepšila vizuální zjištění 
letadla. 

3.2 Vyhnutí se srážce 

Jestliţe se na základě přijetí informace o provozu 
z rozhlasového vysílání od jiného letadla pilot 
rozhodne, ţe je nezbytný okamţitý zásah a zabránit 
bezprostřednímu nebezpečí sráţky a nelze-li to 
provést v souladu s ustanoveními o přednosti 
Předpisu L 2, pilot by měl: 

a) pokud se nejeví vhodný jiný manévr, okamţitě 

klesat o 150 m (500 ft) nebo o 300 m (1000 ft) 

v prostoru, kde jsou uplatňovány minimální 

vertikální rozstupy 600 m (2000 ft), jestliţe letí 

nad FL 290, 

b) zapnout všechna dostupná osvětlení letadla, 

která by zlepšila vizuální zjištění letadla, 

c) odpovědět na rozhlasové vysílání upozorňující 

na prováděný zásah, jakmile je to moţné, 

oznámením, jaká opatření byla podniknuta, 

d) oznámit provedené opatření na příslušném ATS 

kmitočtu, 

e) co nejdříve jak je to proveditelné, zaujmout 

normální letovou hladinu a oznámit to na 

příslušném ATS kmitočtu. 

3.3 Obvyklé postupy pro hlášení polohy 

Bez ohledu na opatření k zahájení nebo potvrzení 
informace o provozu vysílané rozhlasovým vysíláním 
by se mělo pokračovat v  obvyklých postupech 
hlášení polohy.  

 

 


