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HLAVA 3 – SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU

3.1 Uplatnění 

3.1.1 Služba řízení letového provozu musí 
být poskytována: 

a) všem letům IFR ve vzdušných prostorech tříd A, 
B, C, D a E; 

b) všem letům VFR ve vzdušných prostorech tříd B, 
C a D; 

c) všem zvláštním letům VFR; 

d) veškerému letištnímu provozu na řízených 
letištích.  

3.2 Poskytování služby řízení letového 

provozu 

Druhy služby řízení letového provozu uvedené v ust. 
2.3.1 musí být poskytovány různými stanovišti takto: 

a) Oblastní službu řízení 

1) oblastním střediskem řízení; nebo  

2) stanovištěm poskytujícím přibližovací službu 
řízení v řízeném okrsku nebo řízené oblasti 
omezených rozměrů, které je určeno 
především pro poskytování přibližovací 
služby řízení, kde není zřízeno oblastní 
středisko řízení. 

b) Přibližovací službu řízení 

1) letištní řídící věží nebo oblastním 
střediskem řízení, je-li nutné nebo žádoucí, 
sloučit pod odpovědnost jednoho stanoviště 
činnosti přibližovací služby řízení 
s činnostmi letištní služby řízení nebo 
oblastního střediska řízení; 

2) přibližovacím stanovištěm řízení, kde je 
nutné nebo žádoucí zřídit oddělené 
stanoviště. 

c) Letištní službu řízení  

letištní řídící věží. 

Poznámka: Úkol poskytovat předepsané služby na 
odbavovací ploše, například službu uspořádání 
provozu na odbavovací ploše, může být přidělen 
letištní řídící věži nebo samostatnému stanovišti. 

3.3 Činnost služby řízení letového 

provozu 

3.3.1 Stanoviště řízení letového provozu, 
aby mohlo poskytovat službu řízení letového provozu, 
musí: 

a) dostávat informace o zamýšlených pohybech 
každého letadla nebo jejich změnách a platné 
informace o skutečném průběhu letu každého 
letadla; 

b) určovat z přijatých informací vzájemné polohy 
známých letadel; 

c) vydávat letová povolení a informace s cílem 
zabránit srážkám letadel jím řízených 
a urychlovat a udržovat spořádaný tok letového 
provozu; 

d) je-li nezbytné, koordinovat letová povolení 
s jinými stanovišti: 

1) kdykoliv by se mohlo některé letadlo jím 
řízené dostat do konfliktní situace 
s provozem řízeným jiným stanovištěm; 

2) před předáním řízení letadla jiným 
stanovištím řízení.  

3.3.2 Informace o pohybech letadel, spolu 
se záznamem o vydaných letových povoleních těmto 
letadlům, se musí znázorňovat takovým způsobem, 
aby dovolovaly snadný rozbor k udržení účinného toku 
letového provozu, se zachováním adekvátních 
rozstupů mezi letadly. 

3.3.3 Stanoviště řízení letového provozu by 
měla být vybavena zařízeními, která nahrávají 
komunikaci v pozadí a slyšitelné zvuky okolí na 
pracovních místech řídících letového provozu, 
schopnými uchovávat informace nahrané nejméně za 
posledních 24 hodin provozu.  

Poznámka: Ustanovení vztahující se 
k nezveřejnění záznamů a přepisů záznamů ze 
stanovišť řízení letového provozu jsou obsažena 
v Předpisu L 13, ust. 5.12. 

3.3.4 Letová povolení vydávaná stanovišti 
řízení letového provozu musí zajišťovat rozstupy:  

a) mezi všemi lety ve vzdušných prostorech tříd A 
a B; 

b) mezi IFR lety ve vzdušných prostorech tříd C, D 
a E; 

c) mezi lety IFR a VFR ve vzdušném prostoru třídy 
C; 

d) mezi lety IFR a zvláštními lety VFR; 

e) mezi zvláštními lety VFR, kde je tak předepsáno 
příslušným úřadem ATS, 

EU: 

s výjimkou případů, kdy pilot letadla o to požádá 
a pilot druhého letadla s tím vysloví souhlas, a jestliže
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je tak předepsáno příslušným úřadem v případech 
uvedených v písmeni b) výše, smí se ve vzdušném 
prostoru tříd D a E vydat povolení k letu bez zajištění 
rozstupu pro určitou část letu ve výšce pod 3 050 m 
(10 000 ft) při stoupání nebo klesání, probíhající ve 
dne v meteorologických podmínkách pro let za 
viditelnosti. 

EU: 

3.3.5 S výjimkou případů, kdy může být 
provedeno snížení minim rozstupů v blízkosti letišť, 
stanoviště řízení letového provozu musí zajistit 
nejméně jeden z následujících rozstupů:  

a) vertikální rozstup přidělením různých cestovních 
hladin vybraných z tabulky cestovních hladin 
v dodatku 3 přílohy tohoto nařízení, s výjimkou 
případů, kdy se nesmí použít v nich 
předepsaných vztahů hladin k trati, pokud je 
uvedeno jinak v příslušných leteckých 
informačních příručkách nebo letových 
povoleních. Vertikální minimum rozstupu musí 
být jmenovitě nejméně 300 m (1 000 ft) až po 
letovou hladinu 410 včetně a 600 m (2 000 ft) 
nad touto letovou hladinou; 

b) horizontální rozstup získaný zajištěním: 

1) podélného rozstupu, udržováním intervalů 
vyjádřených v čase nebo vzdáleností mezi 
letadly letícími na stejných, sbíhajících se 
nebo protisměrných tratích; nebo 

2) příčného rozstupu, udržováním letadel 
na rozdílných tratích nebo v zeměpisně 
různých místech. 

ICAO: 

c) složený rozstup, sestávající z kombinace 
vertikálního rozstupu a jedné z dalších forem 
rozstupů obsažených v písm. b) shora, 
s použitím minima pro každý dílčí rozstup, který 
může být menší, nikoliv však menší než polovina 
těch minim, které by se použily pro každý 
z kombinovaných rozstupů, pokud by se použily 
samostatně. Složené rozstupy se aplikují pouze 
v souladu s oblastními navigačními dohodami. 

 
Poznámka: Pokyny týkající se zavádění složených 
horizontálních/vertikálních rozstupů jsou obsaženy 
v Air Traffic Services Planning Manual (ICAO Doc 
9426).  

ICAO: 

3.3.5.1 V celém vzdušném prostoru, kde jsou 
uplatňována snížená vertikální minima rozstupu 
na 300 m (1000 ft) mezi letovými hladinami FL 290 
a FL 410 včetně, musí být na regionální úrovni 
zaveden program pro monitorování schopnosti 
přesného dodržování výšky letadel v těchto hladinách 
za účelem zajistit, aby následné uplatňování tohoto 
minima vertikálního rozstupu splňovalo stanovené 
bezpečnostní cíle. Rozsah regionálních monito-
rovacích programů musí být dostačující pro provádění 
analýz výkonnosti skupin letadel a hodnocení 
neproměnlivosti systémové chyby výškoměru.

Poznámka: Poradenský materiál týkající se 
vertikálních rozstupů a monitorování přesného 
dodržování výšky je uveden v ICAO Doc „Manual 
on Implementation of a 300 m (1000 ft) Vertical 
Separation Minimum Between FL 290 and FL 
410 Inclusive“ (ICAO Doc 9574). 

3.3.5.2  Tam kde jsou uplatňovány 
specifikace RCP/RSP, musí být zavedeny programy 
pro monitorování výkonnosti infrastruktury 
a dotčených letadel v porovnání s příslušnými 
specifikacemi RCP a/nebo RSP, k zajištění, že provoz 
v příslušném vzdušném prostoru i nadále plní cíle 
bezpečnosti. Rozsah monitorovacích programů musí 
být dostatečný k vyhodnocení výkonu komunikace 
a/nebo případně přehledu. 

Poznámka:  Poradenský materiál týkající se 
specifikací RCP a RSP a monitorování výkonnosti 
komunikace a přehledu je uveden v ICAO dokumentu 
„Performance-based Communication and Surveillance 
(PBCS) Manual“ (ICAO Doc 9869). 

ICAO: 

3.3.5.3 Na základě meziregionální dohody by mělo 
být mezi regiony přijato ujednání o sdílení dat a/nebo 
informací z monitorovacích programů. 

3.4  Minima rozstupů 

3.4.1 Volba pro stanovení minima rozstupu 
v dané části vzdušného prostoru musí být následující: 

a) minimum rozstupu musí být zajišťováno podle 
těch rozstupů, které jsou předepsány 
v Předpisech L 4444 a L 7030, použitelné za 
převažujících okolností s výjimkou, kdy se užívají 
druhy prostředků nebo převažují takové 
okolnosti, které nejsou pokryty platnými 
ustanoveními ICAO, kdy se pak musí zajistit 
podle potřeby jiné minimum rozstupu: 

1) příslušným úřadem ATS, po následné 
konzultaci s provozovateli pro tratě nebo 
části tratí, nacházející se ve svrchovaném 
vzdušném prostoru státu; 

2) oblastní navigační dohodou pro tratě nebo 
části tratí, nacházející se ve vzdušném 
prostoru nad volným mořem nebo 
v prostorech nestanovené svrchovanosti. 

Poznámka: Podrobnosti týkající se platných minim 
rozstupu předepsaných ICAO jsou uvedeny 
v Předpisech L 4444 a L 7030.  

b) volba minim rozstupu musí být prováděna po 
konzultaci s příslušnými úřady, odpovědnými za 
poskytování ATS v sousedícím vzdušném 
prostoru, když: 
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1) provoz bude přecházet z jednoho 
sousedícího vzdušného prostoru do druhého; 

2) tratě vedou blíž společné hranice sousedních 
vzdušných prostorů, než je předepsané 
minimum rozstupu, uplatňované pro tyto 
případy.  

Poznámka: Účelem tohoto opatření je zajistit za 
prvé kompatibilitu na obou stranách linie předání 
provozu a za druhé přiměřený rozstup mezi letadly 
letícími na obou stranách společné hranice.  

3.4.2 Podrobnosti o zvolených minimech 
rozstupu a prostorech jejich použití musí být 
oznámeny: 

a) stanovištím ATS, kterých se to týká; a 

b) pilotům a provozovatelům, prostřednictvím 
leteckých informačních příruček tam, kde je 
rozstup založen na tom, že letadla budou 
používat předepsaných navigačních prostředků 
nebo předepsaných způsobů navigace. 

3.5  Odpovědnost za řízení 

3.5.1 Odpovědnost za řízení jednotlivých 
letů 

Řízený let musí být řízen, v kterémkoliv čase, vždy jen 
jedním stanovištěm řízení letového provozu. 

3.5.2 Odpovědnost za řízení v dané části 
vzdušného prostoru 

Odpovědnost za řízení všech letadel v dané části 
vzdušného prostoru musí mít vždy jen jedno 
stanoviště řízení letového provozu. Řízení jednoho 
letadla nebo skupiny letadel se však může delegovat 
jiným stanovištím řízení letového provozu 
za předpokladu, že mezi všemi dotyčnými stanovišti je 
zajištěna koordinace. 

3.6 Předávání odpovědnosti za řízení 

3.6.1 Místo nebo čas předání 

Odpovědnost za řízení letadel se musí předávat 
jedním stanovištěm druhému takto:  

3.6.1.1 Mezi dvěma stanovišti, která poskytují 
oblastní službu řízení 

Odpovědnost za řízení letadla předává stanoviště 
poskytující oblastní službu řízení v řízené oblasti 
jinému stanovišti poskytujícímu oblastní službu řízení 
v sousední řízené oblasti v čase přeletu společných 
hranic řízených oblastí, vypočítaném oblastním 
střediskem řízení, které letadlo řídí, nebo v jiném bodě 
nebo v čase, na němž se obě stanoviště dohodla. 

3.6.1.2 Mezi stanovištěm, poskytujícím 
oblastní službu řízení a stanovištěm, poskytujícím 
přibližovací službu řízení 

Odpovědnost za řízení letadla musí předávat 
stanoviště poskytující oblastní službu řízení stanovišti 

poskytujícímu přibližovací službu řízení a naopak, 
v bodě nebo čase dohodnutém mezi těmito dvěma 
stanovišti. 

3.6.1.3 Mezi stanovištěm, poskytujícím 
přibližovací službu řízení a letištní řídící věží 

3.6.1.3.1 Přilétávající letadla 

Odpovědnost za řízení přilétávajícího letadla musí být 
předána stanovištěm poskytujícím přibližovací službu 
řízení letištní řídící věži, když letadlo: 

a) je v blízkosti letiště; a 

1) předpokládá se, že přiblížení a přistání 
provede za viditelnosti země; nebo 

2) dosáhlo stálých meteorologických podmínek 
za viditelnosti; nebo 

b) je v předepsaném bodě nebo hladině, podle toho 
co nastane dříve, jak je stanoveno 
v koordinačních dohodách nebo směrnicích 
stanoviště ATS; nebo 

c) přistálo. 

Poznámka:  I když je ustaveno přibližovací 
stanoviště řízení, může se řízení některých letů 
předávat přímo oblastním střediskem řízení letištní 
řídící věži a naopak, dohodnou-li se dotyčná 
stanoviště mezi sebou předem, že příslušnou část 
přibližovací služby řízení poskytne oblastní středisko 
řízení nebo letištní řídící věž, je-li to vhodnější. 

3.6.1.3.2 Odlétávající letadla 

Odpovědnost za řízení odlétávajícího letadla musí být 
předána letištní řídící věží stanovišti poskytujícímu 
přibližovací službu řízení: 

a) převládají-li v blízkosti letiště meteorologické 
podmínky pro let za viditelnosti: 

1) dříve, než letadlo opustí prostor v blízkosti 
letiště; nebo 

2) dříve, než letadlo vstoupí do 
meteorologických podmínek pro let podle 
přístrojů; nebo 

3) je v předepsaném bodě nebo hladině,  

jak je stanoveno v koordinačních dohodách nebo 
směrnicích stanoviště ATS; 

b) převládají-li na letišti meteorologické podmínky 
pro let podle přístrojů: 

1) ihned po vzletu letadla; nebo 

2) v předepsaném bodě nebo hladině, 

jak je stanoveno v koordinačních dohodách nebo 
směrnicích stanoviště ATS. 
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Poznámka:  Viz poznámku za ust. 3.6.1.3.1. 

3.6.1.4  Mezi řídícími pracovišti/místy na 
stejném stanovišti řízení letového provozu 

Odpovědnost za řízení letadla se musí předat 
z jednoho řídícího pracoviště/místa druhému řídícímu 
pracovišti/místu na stejném stanovišti řízení letového 
provozu v bodě, hladině nebo čase, jak je stanoveno 
ve směrnicích stanoviště ATS. 

3.6.2 Koordinace předávání  

3.6.2.1 Odpovědnost za řízení letadla nesmí 
předat jedno stanoviště řízení letového provozu 
druhému bez souhlasu přebírajícího stanoviště řízení 
letového provozu, které musí získat v souladu 
s ustanoveními 3.6.2.2, 3.6.2.2.1, 3.6.2.2.2 a 3.6.2.3. 

3.6.2.2 Předávající stanoviště řízení musí 
sdělit přebírajícímu stanovišti řízení příslušné části 
platného letového plánu a jakékoliv informace pro 
řízení, týkající se požadovaného předání. 

3.6.2.2.1 Kde se má uskutečnit předání řízení 
s použitím údajů z radaru nebo ADS-B, musí 
informace pro předání řízení obsahovat polohu, 
a požaduje-li se, trať a rychlost letadla, jak byly 
pozorovány radarem nebo ADS-B bezprostředně před 
předáním řízení. 

3.6.2.2.2 Kde se má uskutečnit předání řízení 
s použitím dat ADS-C, musí informace pro předání 
řízení zahrnovat čtyřrozměrnou polohu a další 
informace podle potřeby. 

3.6.2.3 Přebírající stanoviště musí: 

a) vyjádřit svou schopnost převzít řízení letadla za 
podmínek uvedených předávajícím stanovištěm 
řízení, není-li mezi těmito dvěma dotyčnými 
stanovišti předem dohodnuto, že nevyjádření 
námitek při obdržení informací znamená souhlas 
s převzetím za uvedených podmínek, nebo 
vyjádřit nutné změny, které požaduje k převzetí; 
a 

b) výslovně uvést jakékoliv další informace nebo 
povolení pro následující část letu, které 
požaduje, aby je letadlo mělo v čase předání 
řízení. 

3.6.2.4 Přebírající stanoviště musí oznámit 
předávajícímu stanovišti řízení navázání 
obousměrného spojení s letadlem, hlasem a/nebo 
datovým spojem a převzetí řízení letadla, není-li jinak 
stanoveno dohodou mezi dvěma dotyčnými řídícími 
stanovišti. 

3.6.2.5  Používané koordinační postupy, 
včetně bodů předání řízení, musí být stanoveny 
v koordinačních dohodách a směrnicích stanoviště 
ATS, podle vhodnosti. 

3.7 Letová povolení 

Letová povolení se musí zakládat výhradně na 
požadavcích pro poskytování služby řízení letového 
provozu.  

Poznámka: Tyto požadavky jsou uvedeny v ust. 
4.5.1.1 až 4.5.1.5 Předpisu L 4444. 

3.7.1 Obsah letových povolení 

3.7.1.1 Letové povolení musí vyjadřovat: 

a) identifikaci letadla, jak je uvedena v letovém 
plánu; 

b) mez letového povolení; 

c) trať letu, 

d) hladinu (hladiny) letu pro celou trať nebo její část 
a změny hladin, požadují-li se;   

Poznámka: Jestliže letové povolení pro hladiny 
platí pouze pro část dané tratě, je důležité, aby 
stanoviště řízení letového provozu určilo místo, ke 
kterému část letového povolení týkající se hladin platí, 
a v každém případě, kdy je to nezbytné, zajistilo 
splnění požadavku ustanovení 3.6.5.2.2 a) Předpisu 
L 2.   

e) všechny nezbytné příkazy nebo informace, jako 
např. o ostatních skutečnostech týkajících se 
způsobu přiblížení nebo odletu, spojení a čas 
uplynutí platnosti letového povolení.  

Poznámka: Čas uplynutí platnosti letového 
povolení vyjadřuje čas, po němž se letové povolení 
automaticky ruší, jestliže let nebyl započat. 

3.7.1.2  Standardní odletové a příletové tratě 
a související postupy by měly být stanoveny, je-li to 
nezbytné, aby usnadnily: 

a) bezpečný, spořádaný a rychlý tok letového 
provozu; 

b) popis tratě a postup při vydávání letových 
povolení. 

Poznámka: Materiál, vztahující se ke zřizování 
standardních odletových a příletových tratí a s tím 
spojených postupů, je obsažen v Air Traffic Services 
Planning Manual (ICAO Doc 9426). Návrhová kritéria 
jsou uvedena v PANS-OPS (ICAO Doc 8168), 
Volume II.  

3.7.2 Letová povolení pro transsonický let 

3.7.2.1 Letové povolení, týkající se fáze 
transsonického zrychlování nadzvukového letu, musí 
platit nejméně do konce této fáze.  

3.7.2.2  Letové povolení, týkající se zbrzdění 
a klesání letadla z nadzvukového cestovního letu do 
podzvukového letu, by mělo zajišťovat nepřerušované 
klesání alespoň během transsonické fáze.  

3.7.3  Opakování povolení a informace 
vztahující se k bezpečnosti 

3.7.3.1  Letová posádka musí při hlasovém 
spojení zopakovat řídícímu letového provozu 
instrukce a části letového povolení vztahující se 
k bezpečnosti. Následující položky musí být 
zopakovány vždy: 

a) traťová letová povolení;
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b) povolení a instrukce vstoupit na dráhu, přistát, 
vzletět z/od, vyčkávat v blízkosti dráhy, křižovat 
a pojíždět zpět po dráze; a 

EU: 

c) dráha v používání, nastavení výškoměru, SSR 
kódy, nově přidělené komunikační kmitočty, 
instrukce o hladinách, instrukce o kursech
 a rychlostech a, kdykoli jsou vydány řídícím nebo 
obsaženy v rozhlasovém vysílání ATIS, převodní 
hladiny.  

EU: 

3.7.3.1.1  Ostatní povolení nebo instrukce, 
včetně podmínkových povolení a pokynů pro 
pojíždění, musí být zopakovány nebo potvrzeny 
způsobem jasně ukazujícím, že jim bylo rozuměno 
a že budou splněny.  

3.7.3.1.2  Řídící musí poslouchat opakování, 
aby se přesvědčil, že povolení nebo instrukce byly 
letovou posádkou správně potvrzeny a musí 
podniknout okamžitě opatření k nápravě jakýchkoli 
rozdílů, zjištěných při opakování.  

3.7.3.2  Pokud není stanoveno příslušným 
úřadem ATS jinak, nepožaduje se, aby byly hlasově 
zopakovány zprávy CPDLC.  

Poznámka: Postupy a ustanovení, týkající se 
výměny a potvrzování zpráv CPDLC, jsou uvedeny 
v Předpisech L 10/II a L 4444, Hlava 14. 

ICAO: 

3.7.3.3 Řidiči mobilních prostředků, kteří se 
pohybují nebo mají v úmyslu se pohybovat na 
provozní ploše, musí při hlasovém spojení zopakovat 
řídícímu letového provozu části instrukcí vztahující se 
k bezpečnosti, např. instrukce ke vjezdu, vyčkávání 
v blízkosti dráhy, křižování a provozu na jakékoli 
dráze či pojezdové dráze v provozu. 

3.7.3.4 Řídící musí poslouchat opakování, 
aby se přesvědčil, že instrukce byla řidičem mobilního 
prostředku správně potvrzena a musí podniknout 
okamžitě opatření k nápravě jakýchkoli rozdílů, 
zjištěných při opakování. 

3.7.4 Koordinace povolení 

Letové povolení musí být koordinováno mezi 
stanovišti řízení letového provozu, aby platilo pro 
celou trať letadla nebo její určitou část takto:  

3.7.4.1 Letadlo musí obdržet letové povolení 
pro celou trať až na letiště prvního zamýšleného 
přistání: 

a) bylo-li možné před odletem koordinovat letové 
povolení se všemi stanovišti, která budou letadlo 
řídit; nebo 

b) je přiměřená jistota, že mezi všemi těmito 
stanovišti, která budou letadlo postupně řídit, 
bude předem provedena koordinace.  

Poznámka: Vydá-li se letové povolení platné jen 
pro počáteční část letu, a to pouze jako prostředek 
pro urychlení odlétávajících letadel, následné letové 

povolení na trati bude určeno, jak je předepsáno 
shora v tomto ustanovení, a to přestože letiště prvního 
zamýšleného přistání je v prostoru působnosti jiného 
oblastního střediska řízení, než je toho, které vydává 
traťové povolení.  

3.7.4.2 Jestliže se nedosáhne koordinace, jak 
je uvedeno v ust. 3.7.4.1, nebo se nedá očekávat, 
letadlo musí obdržet povolení pouze k takovému 
bodu, kam až je koordinace přiměřeně zajištěna, 
a před dosažením tohoto bodu nebo v tomto bodě 
musí letadlo obdržet další letové povolení anebo 
příkazy k vyčkávání, podle vhodnosti.  

3.7.4.2.1 Kde je tak předepsáno příslušným 
úřadem ATS, letadlo musí navázat spojení 
s následujícím stanovištěm řízení letového provozu, 
za účelem získání následného povolení před bodem 
předání řízení.  

3.7.4.2.1.1 Při získávání dalšího následného 
povolení musí letadlo nezbytně udržovat obousměrné 
spojení se stávajícím stanovištěm řízení letového 
provozu.  

3.7.4.2.1.2 Povolení vydané jako následné 
povolení musí být jako takové pro pilota jasně 
identifikovatelné.  

3.7.4.2.1.3 Pokud let není koordinován, následná 
povolení nesmí ovlivnit původní profil letu letadla 
v jakémkoli jiném vzdušném prostoru, než v tom, 
za které je stanoviště řízení letového provozu 
odpovědné při vydání následného povolení.  

Poznámka: Požadavky vztahující se ke službě 
vydávání následných povolení, jsou stanoveny 
v Předpisu L 10/II. Návod je uveden v Manual of Air 
Traffic Services Data Link Applications (ICAO Doc 
9694). 

3.7.4.2.1.4 Kde je to proveditelné a kde se 
používá komunikace datovým spojem, aby usnadnilo 
vydávání následného povolení, mělo by být k dispozici 
obousměrné hlasové spojení mezi pilotem 
a stanovištěm řízení letového provozu poskytujícím 
následné povolení. 

3.7.4.3 Zamýšlí-li letadlo odletět z letiště 
v jedné řízené oblasti a vstoupit do jiné řízené oblasti 
během 30 minut, nebo během jiné stanovené doby 
dohodnuté mezi dotyčnými oblastními středisky řízení, 
musí se provést koordinace s oblastním střediskem 
řízení, do jehož prostoru má letadlo vstoupit, před 
vydáním povolení k odletu.  

3.7.4.4 Zamýšlí-li letadlo opustit řízenou 
oblast pro let mimo řízený vzdušný prostor a následně 
znovu vletět do stejné nebo jiné řízené oblasti, smí se 
vydat letové povolení z místa odletu až na letiště 
prvního zamýšleného přistání. Takové letové povolení 
nebo opravy v něm musí platit pouze pro ty části letu, 
které jsou prováděny v řízeném vzdušném prostoru.  

3.7.5 Uspořádání toku letového provozu 

3.7.5.1  Uspořádání toku letového provozu 
(ATFM) se musí zavést pro vzdušný prostor, kde 
požadavek letového provozu občas přesáhne nebo se 
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očekává, že přesáhne deklarovanou kapacitu dotyčné 
služby řízení letového provozu. 

Poznámka: Kapacita služeb řízení letového 
provozu, kterých se týká, bude za normálních 
okolností deklarována příslušným úřadem ATS. 

3.7.5.2  ATFM by mělo být zavedeno na 
základě oblastních navigačních dohod nebo, pokud je 
to vhodné, na multilaterálních dohodách. Takové 
dohody by měly zajistit společné postupy a společné 
metody pro stanovení kapacit. 

3.7.5.3  Je-li stanovišti ATC zřejmé, že další 
provoz navíc, k tomu již přijatému, nebude možné 
zvládnout v dané době v určitém místě nebo v určitém 
prostoru, nebo bude možné jej zvládnout jen při 
určitém počtu letadel v dané době, musí takové 
stanoviště uvědomit stanoviště ATFM, pokud je 
zřízeno, a rovněž příslušná stanoviště ATS, kterých se 
to týká. Letové posádky letadel letících do takového 
místa nebo prostoru musí být také uvědomeny 
o očekávaných zdrženích nebo omezeních, které 
budou uplatněny. 

Poznámka: Provozovatelé, kterých se to týká, 
budou za normálních okolností informováni pokud 
možno předem o omezeních vyhlášených službou 
uspořádání toku letového provozu, je-li zřízena. 

3.8 Řízení osob a mobilních prostředků 

na letištích 

3.8.1 Pohyby osob nebo mobilních 
prostředků včetně vlečených letadel na provozní ploše 
letiště musí řídit letištní řídící věž tak, aby nevzniklo 
nebezpečí pro osoby a prostředky nebo letadla, která 
přistávají, pojíždějí a vzlétají. 

3.8.2 Za podmínek, při nichž se uplatňují 
postupy za nízké dohlednosti, platí: 

a) pohyby osob a mobilních prostředků na provozní 
ploše letiště se musí omezit na nezbytné 
minimum a zvláštní pozornost musí být věnována 
požadavkům na ochranné prostory ILS/MLS 
v průběhu přesných přístrojových přiblížení II. 
nebo III. kategorie; 

EU: 

b) vzhledem k ust. 3.8.3, musí být poskytovatelem 
letových navigačních služeb předepsána 
minimální vzdálenost mezi mobilními prostředky 
a pojíždějícími letadly, kterou příslušný orgán 
musí schválit se zřetelem k dostupným 
prostředkům; 

c) při smíšeném provozu ILS a MLS II. nebo III. 
kategorie přesného přístrojového přiblížení, která 
se provádějí nepřetržitě na jedné dráze, musí být 
zajištěna ochrana restriktivnějších kritických 
a citlivých prostorům ILS nebo MLS. 

Poznámka: Doba uplatňování postupů za nízké 
dohlednosti se stanovuje v souladu se směrnicemi 

stanoviště ATS. Pokyny pro provoz za nízké 
dohlednosti na letišti obsahuje Manual of Surface 
Movement Guidance and Control System – SMGCS 
(ICAO Doc 9476). 

3.8.3 Pohotovostním mobilním prostředkům 
jedoucím na pomoc letadlu v tísni musí být zajištěna 
přednost před veškerými pohyby. 

3.8.4 Vzhledem k ust. 3.8.3, musí mobilní 
prostředky na provozní ploše vyhovovat těmto 
pravidlům: 

a) mobilní prostředky a mobilní prostředky vlekoucí 
letadlo musí dát přednost letadlům, která 
přistávají, vzlétají nebo pojíždějí; 

b) mobilní prostředky musí dát přednost mobilním 
prostředkům vlekoucím letadlo; 

c) mobilní prostředky musí dát přednost ostatním 
mobilním prostředkům, v souladu se směrnicemi 
stanoviště ATS; 

d) bez ohledu na ust. a), b) a c), mobilní prostředky 
a mobilní prostředky vlekoucí letadlo se musí 
řídit pokyny letištní řídící věže. 

3.9 Poskytování radaru a ADS-B 

Radarové a ADS-B pozemní systémy by měly 
zobrazovat upozornění a výstrahy mající vliv na 
bezpečnost, včetně výstrah na konflikt, předpověď 
konfliktu, výstrahu na minimální bezpečnou 
nadmořskou výšku a neúmyslně zdvojené SSR kódy.  

3.10  Použití radaru pro řízení pohybů na 

pohybové ploše (SMR) 

V případě, že se neprovádí vizuální pozorování celé 
nebo části provozní plochy, nebo za účelem doplnění 
vizuálního pozorování, by měl být k dispozici, a to 
v souladu s opatřeními Předpisu L 14, radar pro řízení 
pohybů na pohybové ploše (SMR) nebo jiné vhodné 
přehledové zařízení, umožňující: 

a) monitorování pohybů letadel a mobilních 
prostředků na pohybové ploše; 

b) poskytování potřebných směrových informací 
pilotům a řidičům mobilních prostředků dle 
potřeby; a 

c) poskytování informací a pomoci k zajištění 
bezpečného a účelného pohybu letadel 
a mobilních prostředků po provozní ploše. 

Poznámka: Návod pro použití SMR je uveden 
v Manual of Surface Movement Guidance and Control 
Systems (SMGCS) (Doc 9476), Manual on Advanced-
Surface Movement Guidance and Control Systems  
(A-SMGCS) (Doc 9830) a Air Traffic Services 
Planning Manual (Doc 9426). 

 

 

 


