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Dod. 1 - 1 

DODATEK 1  – PÁTRACÍ A ZÁCHRANNÉ SIGNÁLY 
(Poznámka:   viz Hlava 5, ust. 5.8) 

1. Signály plavidlem 

1.1 Následující manévry vykonávané 
letadlem postupně za sebou znamenají, že letadlo 
chce vést plavidlo směrem k letadlu nebo plavidlu, 
které je v tísni: 

a) kroužení nad plavidlem nejméně jednou, 

b) překřížení předpokládaného směru plavby 
plavidla v nízké výšce před přídí a zároveň: 

1) mávat křídly; nebo 

2) zvyšovat a snižovat výkon motorů; nebo 

3) měnit úhel nastavení vrtule. 

Poznámka: Vzhledem k vysoké hladině hluku na 
palubě plavidla mohou být zvukové signály 
uvedené v 2) a 3) méně účinné než vizuální 
signál uvedený v 1) a pokládají se za alternativní 
prostředky pro upoutání pozornosti. 

c) nalétávání směru, kterým má být plavidlo vedeno. 

Opakování těchto manévrů má stejný význam. 

1.2 Následující manévr letadla znamená, 
že pomoc plavidla, kterému je signál určen, není již 
požadována: 

- křižovat stopu plavidla v nízké výšce blízko jeho 
zádi a: 

1) mávat křídly; nebo 

2) zvyšovat a snižovat výkon motorů; nebo 

3) měnit úhel nastavení vrtule. 

Poznámka: Jako odpověď na signály uvedené 
v odst. 1.1 může plavidlo vyslat: 

- pro potvrzení přijetí signálů se používá: 

1) vztyčení návěstní vlajky – svislé červené  
a bílé pruhy v /řadě/ (znamená „rozuměno“) 

2) záblesků signální lampou vysílaných v sérii  
v Morseově abecedě a znamenající písmeno 
„T“, 

3) následování letadla za současných změn 
směru plavby./změnou kurzu za účelem 
sledování letadla/ 

- pro sdělení, že není schopno vyhovět: 

1) vztyčení mezinárodní vlajky „N“ (modrobílá 
kostkovaná) 

2) signalizování řady písmen „N“ v Morseově 
abecedě – viz. Poznámka za ust. 1.1b). 

2.  Vizuální signální kód země – vzduch 

2.1 Vizuální signální kód země - vzduch, 
používaný osobami, které přežily leteckou nehodu: 

Číslo Zpráva Návěstí 

1 Žádáme o pomoc V 

2 Žádáme lékařskou 
pomoc 

X 

3 Ne nebo Negativ N 

4 Ano nebo Potvrzuji Y 

5 Pokračuji tímto směrem ↑ 

2.2 Vizuální signální kód země - vzduch, 
používaný záchrannou jednotkou: 

Číslo Zpráva Návěstí 

1 Akce skončena 
 

2 Nalezli jsme všechny 

osoby 
 

3 Nalezli jsme jen některé 

osoby ++  
4 Nejsme schopni 

pokračovat - vracíme se 

na základnu 

X X 

5 Rozdělili jsme se na dvě 

skupiny, každá pokračuje 

naznačeným směrem. 

  
 

6 Obdrželi jsme informaci, 

že letadlo je v tomto 

směru 

→  → 

7 Nic nebylo nalezeno, 

pokračujeme v pátrání 
N N 

2.3 Symboly musí být nejméně 2,5 m 
dlouhé a musí být upraveny tak, aby vzbudily pozor-
nost. 

Poznámka 1:  Symboly mohou být zhotoveny  
z útržků látek, padákového materiálu, kusů dřeva, 
kamenů, nebo podobného materiálu, vyšlapány 
v zemi nebo rozlitím oleje, atd. 
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Poznámka 2: Pozornost na tato znamení může být 
dosažena jinými prostředky, jako rádiem, zapálením 
ohně, odraženým světlem, atd. 

3.  Signály vzduch – země 

3.1 Následující signály dané letadlem 
znamenají, že signálům ze země bylo rozuměno: 

a) ve dne – mávání křídly letadla, 

b) za tmy – dvojím zapnutím a zhasnutím 
přistávacích světel a jestliže jimi letadlo není 
vybaveno, dvojím zapnutím a zhasnutím 
polohových světel. 

3.2 Jestliže se tyto signály neobjeví, 
znamená to, že nebylo pozemním signálům 
rozuměno. 
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