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Tento předpis je doplněn dokumentem International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR) 
Manual, Volume I – Organization and Management, Volume II – Mission Coordination and Volume III – Mobile 
facilities (Doc 9731). Účelem manuálu je pomoc státům při naplňování jejich potřeb v oblasti pátrání a záchrany 
a závazků přijatých dle Úmluvy o mezinárodním civilním letectví. Tyto závazky, jež se vztahují k poskytování 
služeb SAR, jsou specifikovány v tomto předpise jako standardy a doporučené postupy. Tři části manuálu 
IAMSAR jsou vodítkem pro společný přístup při organizaci a poskytování služeb SAR v oblasti letectví a námořní 
dopravy. Doporučuje se, aby tento manuál státy používaly k vytváření a vylepšování jejich služeb SAR a při jejich 
spolupráci se sousedními státy. 

HLAVA 1 – DEFINICE 

Když jsou následující výrazy použity v tomto 
předpisu, mají následující význam: 

Ditching (Ditching) 
Nouzové přistání letadla na vodě. 

Kontaktní místo pátrání a záchrany (Alerting post)  
Pohotovostní stanoviště nebo místo s příslušným 
vybavením, které bude použito jako prostředník mezi 
osobou oznamující nouzi a záchranným 
koordinačním střediskem nebo jeho odbočkou 
koordinačního střediska. 

Oblast pátrání a záchrany (SSR) (Search and 
rescue region) 
Oblast určených rozměrů, ve které příslušné 
záchranné koordinační středisko poskytuje služby 
pátrání a záchrany. 

Odbočka záchranného koordinačního střediska 
(RSC) (Rescue subcentre) 
Středisko navíc vytvořené a podřízené záchrannému 
koordinačnímu středisku dle zvláštních nařízení 
odpovědných úřadů. 

Pátrání (Search) 
Činnost směřující k vypátrání osob v tísni při využití 
dostupného personálu a vybavení, obvykle 
koordinovaná záchranným koordinačním střediskem 
nebo odbočkou záchranného koordinačního 
střediska. 

Pátrací a záchranná jednotka (Search and rescue 
unit) 
Mobilní skupina tvořená vycvičeným personálem 
a vybavená vhodnou výstrojí pro rychlé provádění 
pátracích a záchranných činností 

Pátrací a záchranné letadlo (Search and rescue 
aircraft) 
Letadlo vybavené specializovaným vybavením, 
vhodné k účinnému provádění letů za účelem pátrání 
a záchrany. 

Provozovatel (Operator) 
Právnická nebo fyzická osoba, která provozuje letadlo 
nebo zaměstnává osoby k jeho provozu. 

Služba pátrání a záchrany (Search and rescue 
service) 
Výkon činností souvisejících se sledováním tísně, 
komunikací a koordinací a s prováděním pátrání 
a záchrany, jež vede k poskytnutí neodkladné 
přednemocniční péče nebo zdravotnickému převozu 
při použití veřejných  nebo soukromých prostředků, 
včetně spolupracujících letadel, lodí a dalších 
zařízení. 

Společné záchranné koordinační středisko 
(JRCC) (Joint rescue coordination centre)  
Záchranné koordinační středisko zodpovědné 
za letecké a námořní pátrací a záchranné činnosti. 

Stát zápisu do rejstříku (State of Registry) 
Stát, v jehož rejstříku je letadlo zapsáno. 

Údobí nejistoty (Uncertainty phase) 
Situace, kdy je nejistota o bezpečnosti letadla a osob 
na jeho palubě. 

Údobí nouze (Emergency phase)  
Obecný pojem, znamenající buď údobí nejistoty, 
údobí pohotovosti nebo údobí tísně. 

Údobí pohotovosti (Alert phase)  
Situace, kdy je důvodná obava o bezpečnost letadla 
a osob na jeho palubě. 

Údobí tísně (Distress phase) 
Situace, kdy je určitá jistota, že letadlu a osobám na 
jeho palubě hrozí vážné bezprostřední nebezpečí 
a že potřebují okamžitou pomoc. 

Velitel letadla (Pilot-in-command) 
Pilot určený provozovatelem nebo, v případě 
všeobecného letectví, vlastníkem k velení a pověřený 
provedením bezpečného letu. 
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Záchrana (Rescue) 
Činnost směřující k záchraně osob v tísni, poskytnutí 
první pomoci nebo jiných potřeb a k jejich převezení 
na bezpečné místo. 

Záchranné koordinační středisko (RCC) (Rescue 
coordination centre) 
Stanoviště odpovědné za zajištění účinné organizace 
pátrací a záchranné služby a za koordinaci vedení 

pátracích a záchranných akcí v oblasti pátrání a 
záchrany. 

Zařízení pro pátrání a záchranu (Search and 
rescue facility) 
Jakýkoliv mobilní zdroj, včetně určených pátracích 
a záchranných jednotek, používaný pro provádění 
pátracích a záchranných činností. 
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