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DOPLNĚK 3 – ZÁSADY, KTERÝMI SE ŘÍDÍ OZNAČOVÁNÍ STANDARDNÍCH ODLETOVÝCH  

A PŘÍLETOVÝCH TRATÍ A S TÍM SOUVISEJÍCÍ POSTUPY 

(Viz Hlava 2, článek 2.11.3) 
 

Poznámka. - Návod týkající se zřizování 
standardních odletových a příletových tratí a s tím 
související postupy obsahuje Air Traffic Services 
Planning Manual (ICAO Doc 9426) 

1. Označení pro standardní odletové 

a příletové tratě a s nimi související postupy 

Poznámka. - V následujícím textu výraz "trať" se 
používá ve významu "trať a s ní související postupy". 

1.1 Systém označení musí: 

a) dovolit označení každé trati jednoduchým a 

jednoznačným způsobem; 

b) zřetelně rozlišovat mezi: 

 odletovými tratěmi a příletovými tratěmi; 

 odletovými nebo příletovými tratěmi a 

ostatními tratěmi ATS; 

 tratěmi vyžadujícími navigaci vzhledem k 

navigačním prostředkům, nebo nezávislým 

palubním prostředkům a tratěmi vyžadujícími 

navigaci s vizuální orientací vzhledem k 

zemi; 

c) být slučitelné s požadavky zpracování a 

zobrazování dat ATS a letadla; 

d) být co nejkratší při jejich provozním použití; 

e) vyloučit zbytečné informace; 

f) poskytovat dostatečnou možnost ke splnění 

dalších budoucích požadavků bez nutnosti 

provádět základní změny. 

1.2 Každá trať musí být označena 
označením v otevřené řeči a odpovídajícím kódovým 
označením. 

1.3 Při hlasovém spojení musí být z 
označení snadno rozeznatelné, zda přísluší 
standardní odletové nebo příletové trati a nesmí 
působit žádné potíže pilotům a personálu ATS při 
výslovnosti. 

EU: 

1.4 Při hlasovém spojení se pro 
standardní přístrojové odletové a příletové tratě 
použije označení v otevřené řeči. 

2. Skladba označení 

2.1 Označení v otevřené řeči 

2.1.1 Označení standardní odletové nebo 
příletové tratě v otevřené řeči se musí skládat: 

a) ze základního znaku, následovaného; 

b) znakem platnosti, následovaného;  

c) označením tratě, kde se požaduje, 

následovaného; 

d) slovem "odletová" nebo "příletová", následované;  

e) slovem "vizuální", je-li trať zřízena pro letadla, 

provádějící let podle pravidel letu za viditelnosti 

(VFR). 

2.1.2 Základní znak musí být název nebo 
kódový název význačného bodu, v němž končí 
standardní odletová trať nebo začíná standardní 
příletová trať. 

2.1.3 Znak platnosti musí být číslo od 1 do 
9. 

2.1.4 Označení tratě musí být jedno 
písmeno abecedy. Nesmí se použít písmen “I” nebo 
“O”. 

2.2 Kódové označení 

Kódové označení standardní odletové nebo příletové 
tratě přístrojové nebo za viditelnosti musí sestávat z: 

a) kódového označení nebo kódového názvu 

význačného bodu, popsaného v ust. 2.1.1 a), 

následované; 

b) znakem platnosti podle ust. 2.1.1 b), 

následované; 

c) označením tratě podle ust. 2.1.1 c), požaduje-li 

se. 

Poznámka. - Omezení zobrazovacího zařízení na 
palubě letadla může vyžadovat zkrácení základního 
znaku, je-li tímto znakem kódový název o pěti 
písmenech, na příklad KODAP. Způsob, kterým se 
znak zkracuje, se ponechává na uvážení 
provozovatelů. 

3. Přidělování označení 

3.1 Každá trať musí být označena 
samostatným označením. 

3.2 Aby bylo možno rozlišit dvě nebo více 
tratí, které se vztahují ke stejnému význačnému bodu 
(a proto jsou označeny stejným základním znakem), 
musí se každé trati přidělit samostatné označení, jak 
předepisuje ust. 2.1.4. 
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4. Přidělování znaků platnosti 

4.1 Znak platnosti se musí přidělit každé 
trati k označení té trati, která je právě v platnosti. 

4.2 První znak platnosti, který má být 
přidělen, musí být číslo 1. 

4.3 Kdykoliv je trať upravena, musí se 
přidělit nový znak platnosti, který tvoří nejblíže vyšší 
číslo. Po čísle "9" musí následovat číslo "1". 

5. Příklady označení v otevřené řeči 

a kódového označení 

5.1 Příklad 1: 

Standardní odletová trať - přístrojová  

a) označení v otevřené řeči:  BRECON JEDNA 

  ODLETOVÁ 

b) kódové označení: BCN 1 

5.1.1 Význam 
Označení určuje standardní přístrojovou odletovou 
trať, která končí nad význačným bodem BRECON 
(základní znak). BRECON je radionavigační zařízení 
s poznávacím znakem BCN (základní znak kódového 
označení). Znak platnosti JEDNA ("1" v kódovém 
označení) vyjadřuje, že je stále v platnosti původní 
verse tratě, nebo, že byla provedena změna z 
předcházející verze tratě DEVĚT "9" na nyní platnou 
versi JEDNA "1" (viz ust. 4.3). Chybějící označení 
tratě (viz ust. 2.1.4 a 3.2) vyjadřuje, že v případě této 
odletové trati, byla zřízena ve vztahu k BRECON 
pouze jedna trať. 

5.2 Příklad 2: 

Standardní příletová trať - přístrojová  

a) Označení v otevřené řeči:  KODAP DVA 

  ALPHA PŘÍLETOVÁ  

b) kódové označení:  KODAP 2 A 

5.2.1 Význam 
Označení určuje standardní přístrojovou příletovou 
trať, která začíná nad význačným bodem KODAP 
(základní označení). KODAP je význačný bod, 
neoznačený místem radionavigačního zařízení a proto 
je mu přidělen kódový název o pěti písmenech 
v souladu s Dodatkem 2. Znak platnosti DVA (2) 
vyjadřuje, že byla provedena změna z předcházející 
verze JEDNA (1) na nyní platnou versi DVA (2). 
Označení tratě ALPHA (A) určuje jednu z několika 
tratí zřízenou ve vztahu ke KODAP a je specifickým 
znakem přiděleným této trati. 

5.3 Příklad 3: 

Standardní odletová trať - za viditelnosti 

a) Označení v otevřené řeči:  ADOLA PĚT 

  BRAVO ODLETOVÁ  

  VIZUÁLNÍ  

b)  Kódové označení:  ADOLA 5 B 

5.3.1  Význam: 

Toto označení určuje standardní odletovou trať pro 
řízené lety VFR, která končí nad význačným bodem 
ADOLA, který není vyznačen místem 
radionavigačního zařízení. Znak platnosti PĚT (5) 
vyjadřuje, že byla provedena změna z předcházející 
verse ČTYŘI (4) na nyní platnou verzi PĚT (5). 
Označení trati BRAVO (B) určuje jednu z několika tratí 
zřízených ve vztahu k ADOLA. 

6. Skladba označení pro postupy 

přiblížení MLS/RNAV  

6.1 Označení v otevřené řeči 

6.1.1 Označení v otevřené řeči pro postupy 
přiblížení MLS/RNAV se musí skládat z : 

a) “MLS”, následovaného 

b) základním znakem, následovaného 

c) znakem platnosti, následovaného 

d) označením trati, následovaného 

e) slovem “přiblížení”, následovaného 

f) označením dráhy, pro kterou je postup 

konstruován. 

6.1.2 Základní znak musí být název nebo 
kódový název význačného bodu, nad kterým postup 
přiblížení začíná. 

6.1.3 Znak platnosti musí být číslo od 1 do 
9. 

6.1.4 Označení tratě musí být jedno 
písmeno abecedy. Nesmí se nepoužívat písmen “I” a 
“O”. 

6.1.5 Označení dráhy musí být v souladu 
s Předpisem L 14, Svazek I, ustanovení 5.2.2. 

6.2 Kódové označení 

6.2.1 Kódové označení pro postup přiblížení 
MLS/RNAV se musí skládat z : 

a) “MLS”; následovaného 

b) kódovým označením nebo kódovým názvem 

význačného bodu, popsaného v ust. 6.1.1 b); 

následovaného 

c) znakem platnosti v ust. 6.1.1 c); následovaného 

d) označením tratě v ust. 6.1.1 d); následovaného 

e) označením dráhy v ust. 6.1.1 f). 

6.3 Přidělování označení 

6.3.1 Přidělování označení pro postupy 
přiblížení MLS/RNAV musí být v souladu s odstavcem 
3. Postupům s totožnými tratěmi, ale různými profily 
letu, se musí přidělovat samostatné označení tratí. 

6.3.2 Písmeno označení trati pro postupy 
přiblížení MLS/RNAV se musí přidělovat jednoznačně 
pro všechna přiblížení na letišti, až do vyčerpání 
všech písmen. Pouze tehdy se smí písmeno označení 
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tratě opakovat. Použití téhož označení tratě pro dvě 
tratě používajícího téhož pozemního zařízení MLS, 
není přípustné. 

6.3.3 Přidělené znaku platnosti pro postup 
přiblížení musí být v souladu s odstavcem 4. 

6.4 Příklad označení v otevřené řeči 
a kódem 

6.4.1 Příklad: 

a) Označení v otevřené řeči:  MLS HAPPY JEDNA 

  ALPHA PŘIBLÍŽENÍ  

  DRÁHA JEDNA OSM  

  LEVÁ 

b) Kódové označení:  MLS HAPPY 1 A 18L 

6.4.2 Význam: 

Označení určuje postup přiblížení MLS/RNAV, který 
začíná nad význačným bodem HAPPY (základní 
znak). HAPPY je význačný bod, neoznačený místem 
radionavigačního zařízení a proto je mu přidělen 
kódový znak o pěti písmenech v souladu s Doplňkem 
2. Znak platnosti JEDNA (1) vyjadřuje, že původní 
verze tratě je buď stále ještě v platnosti, nebo že byla 
provedena změna z předcházející verze DEVĚT (9) 
na nyní platnou verzi JEDNA (1).Označení tratě 
ALPHA (A) vyjadřuje jednu z několika tratí, vedoucích 
z HAPPY zřízených ve vztahu k HAPPY. 

7. Použití označení při spojení 

7.1  Při hlasovém spojení se musí používat 
pouze označení v otevřené řeči. 

Poznámka. - Pro účely rozlišení tratí jsou 
považována slova "odletová", "příletová" a "za 
viditelnosti" podle ust. 2.1.1 d) a 2.1.1 e) , za nedílnou 
složku označení v otevřené řeči. 

7.2  Při tištěném nebo kódovaném spojení 
se musí používat pouze kódové označení. 

8.  Zobrazení tratí a postupů službě 

řízení letového provozu 

8.1  Podrobný popis každé standardní 
odletové a/nebo příletové tratě/postupu přiblížení, 
která jsou právě v platnosti, včetně označení 
v otevřené řeči a kódového označení, musí být 
zobrazovány na pracovních místech, kde 
tratě/postupy se přidělují letadlům jako součást 
letového povolení, nebo, kde jsou jinak významná pro 
poskytování služby řízení letového provozu. 

8.2  Kdykoliv je to možné, musí být také 
tratě/postupy zobrazeny graficky. 
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