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DODATEK C – METODICKÉ POKYNY K PLÁNOVÁNÍ OPATŘENÍ PRO ŘEŠENÍ 
NENADÁLÝCH SITUACÍ 

(Viz ust. 2.30) 

1. Úvod 

1.1 Směrnice pro zavedení opatření 
pro nenadálé situace v případě narušení letových 
provozních služeb a souvisejících podpůrných služeb 
byly poprvé schváleny Radou dne 27. června 1984 
 jako reakce na společnou Rezoluci A23-12, 
následovanou studií Letecké navigační komise 
a konzultací se zainteresovanými členskými státy 
a mezinárodními organizacemi, dle požadavku 
Rezoluce. Směrnice byly postupně upravovány a 
rozšiřovány dle zkušeností získaných s aplikací 
opatření pro nenadálé situace v různých částech 
světa a za rozdílných okolností. 

1.2. Cílem směrnic je napomáhat při 
poskytování bezpečného a uspořádaného toku 
mezinárodního letového provozu v případě narušení 
letových provozních služeb a souvisejících 
podpůrných služeb a chránit dostupnost hlavních 
světových letových tras v leteckém dopravním 
systému za takových okolností. 

1.3 Směrnice byly vytvořeny s ohledem na 
skutečnosti, že okolnosti před a během událostí, 
způsobujících narušení služeb mezinárodnímu 
civilnímu letectví, se výrazně odlišují a že opatření 
pro nenadálé situace, včetně dostupnosti letišť 
určených pro humanitární účely, jako reakce na 
zvláštní události a okolnosti, musí být přizpůsobeny 
těmto okolnostem. Směrnice stanovují rozdělení 
odpovědnosti mezi členskými státy a ICAO za 
plánování řešení nenadálých situací a za opatření, 
která musí být vzata v úvahu při vytváření, používání 
a ukončení  používání takových plánů. 

1.4 Směrnice jsou založeny na zkušenosti, 
která mj. ukázala, že účinky narušení služeb 
v příslušných vzdušných prostorech pravděpodobně 
význačně ovlivní služby v přiléhajících vzdušných 
prostorech, čímž se vytváří požadavek na 
mezinárodní koordinaci, s podporou ICAO, podle 
vhodnosti. Proto je ve směrnicích popsána úloha 
ICAO při plánování opatření pro nenadálé situace a 
koordinaci těchto postupů. Směrnice také reagují na 
poznatek, že jestliže má být zachována dostupnost 
hlavních světových letových tras v leteckém 
dopravním systému, musí být úloha ICAO při 
plánování řešení nenadálých situací ve vzdušném 
prostoru nad otevřeným mořem a v prostorech 
neurčené suverenity globální a neomezená. Konečně, 

směrnice také odrážejí skutečnost, že mezinárodní 
organizace, kterých se to týká, jako je International Air 
Transport Association (IATA) a International 
Federation of Airline Pilots´ Associations (IFALPA) 
jsou cennými poradci při stanovení proveditelnosti 
souhrnných plánů a částí těchto plánů. 

2.  Statut plánů  řešení  nenadálých situací 

2.1 Plány pro řešení nenadálých situací jsou 
zamýšleny pro zajištění  náhradních zařízení a služeb, 
za ty služby a zařízení, které jsou stanoveny 
v regionálním navigační plánu, když tyto zařízení 
a služby jsou dočasně nepoužitelné. Opatření pro 
nenadálé situace jsou proto přechodné povahy, 
zůstávají v platnosti pouze do doby, dokud služby 
a zařízení neobnoví svou činnost, tudíž nejsou 
předmětem změn do regionálního plánu, pro které se 
požaduje zpracování v souladu s „Postupy pro změny 
schválených regionálních plánů“. Místo toho 
v případech, kde by se plány pro řešení nenadálých 
situací dočasně odchýlily od schválených regionálních 
navigačních plánů, jsou takové odchylky v případě 
potřeby schvalovány jménem Rady presidentem Rady 
ICAO.  

3.  Odpovědnost za tvorbu, vyhlášení  
a aplikaci plánů řešení nenadálých situací 

3.1 Členské státy odpovědné za poskytování 
letových provozních služeb a souvisejících 
podpůrných služeb v příslušných částech vzdušného 
prostoru nesou rovněž odpovědnost, v případě 
narušení nebo možného narušení těchto služeb, za 
zavedení opatření k zajištění bezpečnosti provozu 
mezinárodního civilního letectví a pokud je to možné, 
za vytvoření postupů pro náhradní zařízení a služby. 
Za tímto účelem by členské státy měly vytvořit, 
vyhlásit a aplikovat vhodné plány řešení nenadálých 
situací. Tyto postupy by měly být vytvářeny ve 
spolupráci s ostatními členskými státy a uživateli 
vzdušného prostoru, kterých se to týká a ICAO, dle 
vhodnosti, kdykoli narušení služeb pravděpodobně 
ovlivní služby v sousedních vzdušných prostorech.  

3.2 Odpovědnost za příslušné řešení 
nenadálých situací vzhledem k vzdušnému prostoru 
nad širým mořem zůstává na státu (státech)  zpravidla 
odpovědných za poskytování služeb, ledaže by 
organizace ICAO přechodně delegovala tuto 
odpovědnost na jiný členský stát (státy). 
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3.3 Podobně, odpovědnost za příslušné řešení 
nenadálých situací ve vztahu ke vzdušnému prostoru, 
kde odpovědnost za poskytování služeb byla 
delegována jiným členským státem, zůstává 
členskému státu poskytujícímu služby, dokud 
delegující členský stát tuto delegaci přechodně 
neukončí. Po tomto ukončení delegující členský stát 
přebírá odpovědnost za příslušné řešení nenadálé 
situace. 

3.4 ICAO bude iniciovat a koordinovat 
příslušná řešení nenadálých situací v případě 
narušení letových provozních služeb a souvisejících 
podpůrných služeb, ovlivňujících provoz 
mezinárodního civilního letectví poskytovaných 
členským státem, ve kterém z nějakých důvodů úřady 
nemohou nést v přiměřené míře odpovědnost 
popsanou v ust. 3.1 výše. Za takových okolností ICAO 
bude spolupracovat s členskými státy  odpovědnými 
za vzdušné prostory přilehlé k prostoru ovlivněného 
narušením a v těsné koordinaci s mezinárodními 
organizacemi, jichž se to týká. Na žádost členských 
států bude ICAO také iniciovat a koordinovat  
příslušná řešení nenadálých situací.  

4.  Přípravné opatření 

4.1 Jestliže má být rizikům pro letecký provoz 
rozumně předcházeno, je rozhodujícím prvkem v 
plánování řešení nenadálých situací čas. Včasné 
uvedení postupů pro nenadálé situace vyžaduje  
rozhodnou iniciativu a opatření, která opět 
předpokládají, že plány řešení nenadálých situací, 
pokud je to proveditelné, byly dokončeny a schváleny 
účastníky, kterých se to týká, před výskytem události 
vyžadující řešení nenadálé situace, včetně způsobu a 
načasování vyhlášení takových opatření.   

4.2 Vzhledem k důvodům uvedeným v ust. 4.1, 
a je-li to vhodné, členské státy by měly přijmout 
předběžná opatření, pro umožnění včasného  uvedení 
postupů pro řešení nenadálých situací. Tato 
předběžná opatření by měla obsahovat: 

a) přípravu všeobecných plánů řešení nenadálých 
situací ve vztahu  k obecným předvídatelným 
událostem, jako jsou nátlakové akce nebo 
pracovní nepokoje, které mají vliv na poskytování 
letových provozních služeb a/nebo podpůrných 
služeb. S ohledem na skutečnost, že světová 
letecká veřejnost  není účastníkem sporů, 
členské státy poskytující služby ve vzdušných 
prostorech nad širým mořem nebo v prostorech 
neurčené suverenity, by měly stanovit taková 
vhodná opatření, která by provozu 
mezinárodního civilního letectví zajistila, že 
odpovídající letové provozní služby budou v 
prostorech neurčené suverenity nadále 
poskytovány. Ze stejného důvodu  by členské 
státy poskytující letové provozní služby ve svém 
vlastním vzdušném prostoru, nebo v případě 

delegování, ve vzdušném prostoru jiného 
členského státu, měly přijmout vhodná opatření 
pro zajištění, aby odpovídající letové provozní 
služby byly nadále poskytovány mezinárodnímu 
civilnímu provozu, kterého se to týká a který 
nezahrnuje  přistání nebo vzlety v členském státu 
ovlivněnému nátlakovými akcemi; 

b) vyhodnocení nebezpečí pro civilní letový provoz  
z důvodu vojenského konfliktu nebo 
protiprávního činu v civilním letectví, právě tak 
jako posouzení pravděpodobnosti a možných 
následků přírodních katastrof, nebo 
mimořádných událostí  majících vliv na veřejné 
zdraví.  Předběžná opatření by měla obsahovat 
počáteční zpracování zvláštních plánů pro řešení 
nenadálých situací, ve vztahu k přírodním 
katastrofám, mimořádným událostem majícím 
vliv na veřejné zdraví, vojenským  konfliktům  
nebo  aktům nezákonného vměšování v civilním 
letectví, které by mohly mít vliv na  dostupnost 
vzdušných prostorů pro provoz civilních letadel 
a/nebo na poskytování letových provozních 
služeb a podpůrných služeb. Je zřejmé, že 
vyhnutí se určitým částem vzdušného prostoru 
 na základě oznámení bezprostředně před 
událostí bude  vyžadovat i zvláštní úsilí od 
členských států, odpovědných za přiléhající části 
vzdušného prostoru, od  mezinárodních 
leteckých  dopravců  s ohledem na plánování 
náhradních tratí a služeb. Úřady ATS členských 
států by se proto měly, pokud je to proveditelné, 
předvídat potřebu takových náhradních opatření; 

c) sledování jakéhokoliv vývoje, který by mohl vést 
k události vyžadující učinit přípravná opatření 
k postupu pro nenadálé situace a jeho zavedení. 
Členské státy by měly zvážit jmenování osob /  
administrativních jednotek  provádějících takový 
dohled a, pokud je to nezbytné, zahájit účinné 
následné akce; a 

d) jmenování / ustanovení ústředního orgánu, který 
v případě narušení letových provozních služeb  
a zavedení opatření pro nenadálé situace, by byl 
schopen poskytovat nepřetržitě aktuální 
informace o situaci a příslušných opatřeních pro 
nenadálé situace do doby, než se systém vrátí 
zpět do řádného provozu. Měl by být ustaven 
koordinační tým uvnitř nebo ve spojení s takovým 
ústředním orgánem za účelem koordinace 
činností v době narušení. 

4.3. ICAO bude k dispozici za účelem sledování 
vývoje, který by mohl vést k událostem  vyžadujícím 
opatření pro nenadálé situace, jeho zpracování 
a použití a bude, pokud je to nezbytné, spolupracovat 
při vývoji a použití takových opatření. V době vzniku 
možné krize bude ustanoven v regionální(-ch) 
kanceláři(-řích), kterých se to týká a v ústředí ICAO 
v Montrealu, koordinační tým a budou učiněna taková 
opatření, která zajistí způsobilý personál, který bude 
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nepřetržitě k dispozici nebo dosažitelný. Úkolem 
těchto týmů bude nepřetržitě sledovat informace ze 
všech příslušných zdrojů, k zajištění  neustálého 
přísunu příslušných informací přijatých leteckou 
informační službou daného členského státu v místě 
regionální kanceláře a ústředí, spolupracovat 
s mezinárodními organizacemi, kterých se to týká, 
a jejich regionálními organizacemi, pokud je to 
vhodné, a vyměňovat aktuální informace s členskými 
státy, kterých se to přímo týká a s členskými státy, 
které by mohly být potenciálně dotčeny opatřeními pro 
nenadálé situace. Na základě rozboru  všech 
dostupných údajů bude získáno oprávnění od 
členského státu, kterého se to týká, k zahájení 
opatření považovaných za nezbytné za daných 
okolností. 

5.  Koordinace 

5.1 Plán pro řešení nenadálých situací by měl 
být přijatelný stejnou měrou pro poskytovatele 
a uživatele služeb používajících postupy  pro 
nenadálé situace, tj. pokud jde o schopnost 
poskytovatelů plnit jim přidělené funkce a pokud jde o 
bezpečnost letů a obslužnou kapacitu provozu 
zajišťovanou plánem podle okolností.  

5.2 Proto ty členské státy, které očekávají nebo 
jsou předmětem narušení letových provozních služeb 
a/nebo souvisejících podpůrných služeb, by to měly 
co možná nejdříve oznámit akreditovanému 
reprezentantu ICAO a dalším členským  státům, 
jejichž služby by mohly být dotčeny. Taková zpráva by 
měla obsahovat informace o  souvisejících opatřeních 
pro nenadálé situace nebo žádost o poskytnutí 
pomoci při vytváření plánu opatření pro nenadálé 
situace. 

5.3 Podrobné požadavky na koordinaci by měly 
být stanoveny členskými státy a/nebo ICAO, dle 
vhodnosti, v souladu s výše uvedeným. V případě 
zavedení postupů pro řešení nenadálých situací ne 
výrazně ovlivňujících uživatele vzdušného prostoru 
nebo služby poskytované vně vzdušného prostoru 
(jednoho) členského státu, jehož se to týká, jsou 
požadavky na koordinaci velmi malé nebo žádné. 
Předpokládá se, že takové případy budou ojedinělé. 

5.4 V případě mnohonárodní spolupráce by 
měla být provedena s každým zúčastněným členským 
státem podrobná koordinace vedoucí k  formální 
dohodě o budoucím  plánu pro řešení nenadálých 
situací. Taková podrobná koordinace by měla být také 
provedena s těmi členskými státy, jejichž služby 
budou závažně ovlivněny, například přesměrováním 
provozu, a s mezinárodními organizacemi, kterých se 
to týká, poskytujícími neocenitelný provozní přehled 
a zkušenost.  

5.5 Kdykoliv je to nutné pro zajištění plynulého 
přechodu na postupy pro řešení nenadálých situací, 
koordinace uvedená v této kapitole by měla 
obsahovat dohodu o podrobném společném textu  
NOTAMu, který bude vydán ke vzájemně  
dohodnutému datu účinnosti. 

6.  Tvorba, vyhlášení a aplikace postupů 
pro řešení nenadálých situací 

6.1 Tvorba důkladného plánu postupů pro 
řešení nenadálých situací je závislá na okolnostech, 
včetně použitelnosti nebo nepoužitelnosti vzdušného 
prostoru ovlivněného rušivými okolnostmi pro 
mezinárodní civilní letecký provoz. Pokud se týká 
takového využití, může být svrchovaný vzdušný 
prostor použit pouze z iniciativy nebo dohodou nebo 
se souhlasem odpovědného úřadu daného členského 
státu. V ostatních případech musí postupy pro řešení 
nenadálých situací obsahovat oblétávání vzdušného 
prostoru a tyto by měly být vytvořeny sousedícími  
členskými státy nebo ICAO ve spolupráci s těmito 
sousedícími členskými státy. V případě, že se jedná 
o vzdušný prostor nad otevřeným mořem nebo 
v prostorech neurčené suverenity, vytváření plánu  pro 
řešení nenadálých situací by mohlo, dle okolností, 
včetně stupně narušení nabídnutých náhradních 
služeb, zahrnovat dočasné převedení odpovědnosti 
organizací ICAO za poskytování  letových provozních 
služeb ve vzdušném prostoru, kterého se to týká. 

6.2 Tvorba plánu pro řešení  nenadálých 
situací předem předpokládá co možno nejvíce 
informací o aktuálních a náhradních tratích, 
navigačních schopnostech letadel a  dostupnosti  
nebo částečné dostupnosti navigačního vedení 
z pozemních zařízení, přehledových a komunikačních 
schopnostech sousedních stanovišť letových 
provozních služeb, množství a typů letadel které má 
být obslouženy a aktuální stav  letových  provozních  
služeb, spojovacích prostředků, meteorologické 
a letecké informační služby. Dále jsou uvedeny hlavní 
prvky, které jsou uvažovány dle okolností pro 
plánování řešení nenadálých  situací: 

a) přesměrování provozu pro vyhnutí se danému 
vzdušnému prostoru nebo části daného 
vzdušného prostoru, obvykle obsahující 
stanovení dalších tratí nebo části tratí 
se souvisejícími podmínkami pro jejich použití; 

b) zavedení zjednodušené struktury tratí daného 
prostoru, pokud je tato k dispozici, společně se 
schématem přidělování letových hladin pro 
zajištění příčných a vertikálních rozstupů 
a postup pro sousední oblastní střediska řízení 
k zajištění podélného rozstupu na vstupním bodu 
a udržování tohoto rozstupu při průletu tímto  
vzdušným prostorem; 

c) postoupení odpovědnosti za poskytování 
letových provozních služeb ve vzdušném
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prostoru nad otevřeným mořem a v delegovaném 
vzdušném prostoru; 

d) zajištění a provoz dostačujícího spojení „letadlo-
země“, AFTN a ATS přímého hovorového spoje, 
včetně předání odpovědnosti sousedním 
členským státům za poskytování  
meteorologických informací a informací o stavu 
navigačních  zařízení; 

e) zvláštní opatření k soustřeďování a rozšiřování  
letových a poletových hlášení z letadel;  

f) požadavek na letadla udržovat nepřetržitý 
poslech na  zvláštním VHF kmitočtu „pilot-pilot“ 
ve stanovených prostorech, kde spojení „země-
letadlo“ není spolehlivé nebo není možné  vysílat, 
přednostně v anglickém jazyce, informace 
a výpočty o poloze na tomto kmitočtu, včetně 
zahájení a ukončení stoupání nebo klesání;  

g) požadavek všem letadlům ve stanovených 
prostorech, aby měla stále rozsvícená navigační 
a protisrážková světla; 

h) požadavek a postupy pro letadla udržovat 
zvýšené podélné rozstupy, které mohou být 
stanoveny mezi letadly ve stejné cestovní  
hladině;  

i) požadavek na stoupání a klesání dostatečně 
vpravo od osy specificky stanovených tratí; 

j) stanovení postupů pro řízený vstup do prostoru, 
kde jsou uplatňovány postupy pro řešení 
nenadálých situací, k zamezení jeho přetížení; 

k) požadavek, aby veškerý provoz v prostoru, kde 
jsou uplatňovány postupy pro řešení nenadálých  
situací, byl prováděn podle IFR, včetně 
přidělování IFR letových hladin z příslušné 
tabulky v Dodatku 3  předpisu L 2 na tratích  ATS 
v oblasti. 

6.3 Oznámení NOTAMem uživatelům leteckých 
navigačních služeb o očekávaném nebo aktuálním 
narušení letových provozních služeb  a/nebo 
souvisejících podpůrných služeb by měla být 
rozeslána co nejdříve, jak je to možné. NOTAM by  
měl obsahovat související postupy pro řešení 
nenadálých situací. V případě předpokládaného 
narušení by předběžné oznámení v žádném případě 
nemělo být vysláno méně než 48 hodin předem. 

6.4 Oznámení NOTAMem o ukončení opatření 
pro řešení nenadálých situací a znovuzavedení služeb 
podle regionálního leteckého navigačního plánu by 
mělo být vysláno hned, jak je to možné, aby byl 
zajištěn řádný přechod z podmínek postupů pro 
řešení nenadálých situací do podmínek normálních. 
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