
HLAVA 5   PŘEDPIS L 11 

 

4.12.2014                                                              
5 - 1                                                       Změna č. 7/ČR 

HLAVA 5 – POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA 

5.1 Aplikace 

5.1.1 Pohotovostní služba musí být 
poskytována: 

a) všem letadlům, kterým se poskytuje služba řízení 
letového provozu; 

b) pokud je to proveditelné, všem ostatním 
letadlům, která mají podaný letový plán nebo 
letadlům, jinak známým letovým provozním 
službám; a 

c) kterémukoliv letadlu, o kterém je známo nebo se 
předpokládá, že je předmětem protiprávního 
činu.  

5.1.2 Letová informační střediska nebo 
oblastní střediska řízení musí sloužit, jako ústředí pro 
shromažďování a předávání těchto informací o údobí 
nouze letadel letících v letové oblasti nebo řízené 
oblasti, které se to týká a za předávání takových 
informací příslušnému záchrannému koordinačnímu 
středisku.  

ČR: 

5.1.3 Dojde-li ke stavu nouze u letadla 
v době, kdy je řízeno letištní řídící věží nebo 
přibližovacím stanovištěm řízení, musí toto stanoviště 
ihned o tom uvědomit záchranné koordinační 
středisko, které okamžitě uvědomí oblastní středisko 
řízení letového provozu Praha nebo stanoviště 
poskytující letové provozní služby na nejbližším 
veřejném letišti, vyjma, kdy se uvědomění 
záchranného koordinačního střediska nebo oblastního 
střediska řízení letového provozu Praha nepožaduje, 
protože povaha nouze je taková, že by to bylo 
nadbytečné. 

5.1.3.1 Kdykoliv to naléhavost situace 
vyžaduje, musí příslušná letištní řídící věž nebo 
příslušné přibližovací stanoviště řízení nejdříve 
vyhlásit pohotovost a provést další nezbytné kroky 
k uvedení do činnosti všech vhodných místních 
organizací, které mohou poskytnout okamžitou 
požadovanou pomoc. 

5.2 Uvědomování záchranných koordi-

načních středisek 

5.2.1 Bez ohledu na to, jaké další okolnosti 
tomu nasvědčují, že takové oznámení je vhodné, 
stanoviště letových provozních služeb musí, 
s výjimkou případů uvedených v ust. 5.5.1, ihned 
uvědomit záchranná koordinační střediska, když je 
letadlo považováno za letadlo ve stavu nouze, podle 
následujícího:  

a) Údobí nejistoty, když: 

1) nedošla žádná zpráva z letadla během 
třiceti minut po čase, kdy měla být přijata 
nebo od doby, kdy byl učiněn první 
neúspěšný pokus o navázání spojení 
s takovým letadlem, podle toho, co nastane 
dříve; nebo  

2) letadlo nepřiletělo do 30 minut, od 
vypočítaného času příletu naposledy 
oznámeného nebo vypočítaného 
stanovištěm letových provozních služeb, 
podle toho co nastane později, 

s výjimkou, kdy není pochyb o bezpečnosti 
letadla a všech osob na palubě. 

b) Údobí pohotovosti, když:  

1) po údobí nejistoty, následné pokusy 
o navázání spojení s letadlem byly 
neúspěšné a dotazy na jiné zdroje, nepřinesly 
nové zprávy o letadle; nebo  

2) letadlo, které obdrželo povolení přistát, 
nepřistálo během pěti minut od vypočítaného 
času přistání a spojení s ním nebylo znovu 
navázáno; nebo  

3) byla přijata informace, která naznačuje, že 
provozní způsobilost letadla se zhoršila, ale 
ne do té míry, aby bylo pravděpodobné 
vynucené přistání, 

vyjma, kdy existuje důkaz, který zmírňuje obavy 
o bezpečnost letadla a všech osob na palubě; 
nebo  

4) je známo nebo se předpokládá, že letadlo je 
předmětem protiprávního činu. 

c) Údobí tísně, když: 

1) po údobí pohotovosti, další neúspěšné 
pokusy navázat spojení s letadlem a rozsáhlé 
dotazy ukazují, že letadlo je pravděpodobně 
v tísni; nebo  

2) se předpokládá, že palivo na palubě je 
vyčerpáno a jeho zásoba nepostačuje letadlu 
k bezpečnému dokončení letu; nebo  

3) došla zpráva, která udává, že provozní 
způsobilost letadla se zhoršila natolik, že je 
pravděpodobné vynucené přistání; nebo  

4) došla zpráva nebo je přiměřeně jisté, že 
letadlo hodlá provést nebo provedlo 
vynucené přistání, vyjma, kdy je přiměřeně 
jisté, že letadlu a všem osobám na palubě 
nehrozí vážné bezprostřední nebezpečí 
a nepožadují okamžitou pomoc.  
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5.2.2 Oznámení musí obsahovat ty 
z následujících informací, které jsou dostupné 
v uvedeném pořadí: 

a) INCERFA, ALERFA nebo DETRESFA, které je 
příslušné danému údobí nouze; 

b) služebna a osoba, která volá; 

c) povaha nouze; 

d) důležité informace z letového plánu; 

e) stanoviště, které naposledy udržovalo spojení, 
čas a použité prostředky;  

f) poslední hlášená poloha a jak byla určena;  

g) barva a charakteristické znaky letadla; 

h) nebezpečné zboží přepravované jako náklad; 

i) jakákoliv opatření, která učinila ohlašující 
služebna; a 

j) další související poznámky. 

5.2.2.1  Takovou část informace stanovenou 
v ust. 5.2.2, která není k dispozici v době, kdy se 
podává oznámení záchrannému koordinačnímu 
středisku, by se stanoviště letových provozních služeb 
mělo snažit získat dříve, než se vyhlásí údobí tísně, 
je-li přiměřená jistota, že k němu dojde. 

5.2.3 Kromě oznámení podle ust. 5.2.1 musí 
být záchrannému koordinačnímu středisku předány 
bez zdržení: 

a) všechny užitečné doplňující informace, zejména 
o vývoji v jednotlivých údobích nebo stavu nouze; 

b) informace o tom, že nouzová situace skončila. 

Poznámka: Opatření zahájená záchranným 
koordinačním střediskem může zrušit jen toto 
středisko. 

5.3 Použití spojovacích zařízení 

Stanoviště letových provozních služeb musí podle 
potřeby použít všech dostupných spojovacích 
zařízení, ve snaze navázat a udržet spojení 

s letadlem, které je ve stavu nouze a požadovat další 
zprávy o letadle. 

5.4 Provádění zákresu letadla ve stavu 

nouze 

Když se uvažuje, že nastal stav nouze, musí se 
provádět zákres letu letadla na mapu, aby se mohla 
určit jeho pravděpodobná budoucí poloha a jeho 
maximální vzdálenost, kterou může uletět od jeho 
poslední známé polohy. Lety ostatních letadel, 
o kterých je známo, že letí v blízkosti letadla v tísni, 
musí o nich být rovněž prováděn zákres, aby se 
mohla určit jejich pravděpodobná budoucí poloha 
a maximální vytrvalost letu. 

5.5 Informace provozovateli 

5.5.1 Jakmile oblastní středisko řízení nebo 
letové informační středisko rozhodne, že letadlo je 
v údobí nejistoty nebo v údobí pohotovosti, musí, je-li 
to proveditelné, oznámit to provozovateli dříve, než to 
oznámí záchrannému koordinačnímu středisku.  

Poznámka: Je-li letadlo v údobí tísně, záchranné 
koordinační středisko musí být uvědomeno v souladu 
s ust. 5.2.1. 

5.5.2 Všechny informace, které oblastní 
středisko řízení nebo letové informační středisko 
předává záchrannému koordinačnímu středisku, se 
musí též bez zdržení předávat provozovateli, je-li to 
proveditelné. 

5.6 Informování letadel letících  

v blízkosti letadla ve stavu nouze 

5.6.1 Když bylo stanovištěm letových 
provozních služeb stanoveno, že letadlo je ve stavu 
nouze, ostatní letadla, o nichž se ví, že jsou v jeho 
blízkosti, musí jim být, co možná nejdříve, poskytnuta 
informace o povaze této nouze, s výjimkou případů 
podle ust. 5.6.2.  

5.6.2 Jestliže stanoviště letových provozních 
služeb ví nebo předpokládá, že některé letadlo je 
předmětem protiprávního činu, žádná informace 
o povaze nouze nesmí být předána na spojení letadlo-
země do té doby, než dotyčné letadlo se samo jako 
první o povaze nouze nezmíní a je jistota, že taková 
informace nezhorší situaci.  

 

 


