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  10.12.2015 
 Dod. 1 - 1 Oprava č. 1/ČR 

DODATEK 1 – SIGNÁLY 

(Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.4 tohoto předpisu) 

1. Tísňové a pilnostní signály 

Žádné z ustanovení tohoto článku nesmí letadlu 
v tísni bránit v použití jakéhokoliv prostředku, který 
má k dispozici, aby upoutalo pozornost, oznámilo 
svou polohu a získalo pomoc. 

Poznámka 1:  Podrobné postupy pro 
telekomunikační vysílání tísňových a pilnostních 
signálů viz Předpis L 10/II, Hlava 5.  

Poznámka 2:   Podrobnosti o vizuálních signálech 
pro pátrání a záchranu viz Předpis L 12. 

1.1 Tísňové signály 

Následující signály použité buď spolu, nebo 
jednotlivě znamenají, že letadlu hrozí vážné 
a bezprostřední nebezpečí a že požaduje okamžitou 
pomoc: 

a) signál, vyslaný radiotelegraficky nebo jakýmkoli 
jiným způsobem signalizace, sestávající ze 
skupiny písmen SOS ( . . . - - - . . . v Morseově 
abecedě); 

b) radiotelefonický tísňový signál, sestávající 
z mluveného slova MAYDAY; 

c) tísňová zpráva vyslaná datovým spojem, která 
má stejný význam jako slovo MAYDAY; 

d) rakety nebo střely vydávající červené světlo, 
vystřelované jednotlivě v krátkých intervalech; 

e) padákové světlice vydávající červené světlo; 

EU: 

f) nastavení odpovídače do módu A, kód 7700.  

Poznámka:  Článek 41 ITU Radio Regulations 
(č. 3268, 3270 a 3271) obsahuje informace 
o poplachových signálech uvádějících v činnost 
radiotelegrafní a radiotelefonní samočinné 
poplachové systémy: 

3268 -  Radiotelegrafní poplachový signál sestává 
ze série dvanácti čárek vyslaných za jednu 
minutu, každá čárka trvá čtyři sekundy 
a přestávka mezi dvěma po sobě 
následujícími čárkami jednu sekundu.  
Lze jej vyslat ručně, doporučuje se jej však 
vysílat automatickým zařízením. 

3270 - Radiotelefonní poplachový signál sestává 
ze dvou výrazně sinusových tónů 
o slyšitelném kmitočtu, jež se vysílají 
střídavě. Jeden z těchto tónů má kmitočet  
2200 Hz, kmitočet druhého je 1300 Hz. 
Každý z nich se vysílá po dobu 
250 milisekund. 

3271 - Generuje-li radiotelefonní poplachový signál 
automatické zařízení, musí být vysílán 
nepřetržitě nejméně po dobu třiceti sekund 
a nejdéle jednu minutu, je-li generován 
jinými prostředky, musí být vysílán pokud 
možno nepřetržitě po dobu asi jedné minuty. 

1.2 Pilnostní signály 

1.2.1 Následující signály, použité buď 
společně, nebo jednotlivě znamenají, že letadlo si 
přeje vyslat zprávu o obtížích, které jej nutí k přistání, 
aniž by vyžadovalo okamžitou pomoc: 

a) opakované rozsvěcování a zhasínání přistávacích 
světel; nebo 

b) opakované rozsvěcování a zhasínání polohových 
světel takovým způsobem, aby se zřetelně odlišilo 
od zábleskových polohových světel.  

1.2.2 Následující signály, použité buď 
společně, nebo jednotlivě znamenají, že letadlo chce 
vyslat velmi naléhavou zprávu, týkající se bezpečnosti 
lodě, letadla nebo jiného vozidla nebo některé osoby 
na palubě nebo v dohledu: 

a) signál vyslaný radiotelegraficky nebo jakýmkoli 
jiným signalizačním způsobem, sestávající ze 
skupiny písmen XXX (- . . - - . . - - . . - v Morseově 
abecedě); 

b) radiotelefonický pilnostní signál, sestávající 
z mluvených slov PAN, PAN; 

c) pilnostní zpráva předaná datovým spojem, která 
má stejný význam jako slova PAN, PAN.  
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2. Signály používané v případě zakročování 

2.1 Signály iniciované zakročujícím letadlem a odpovědi letadla, proti kterému se zakročuje 

 

Série Signály zakročujícího letadla Význam Odpovědi letadla, proti 

kterému se zakročuje 

Význam 

1 Den nebo Noc - Kývání z křídla na 
křídlo a blikání polohovými světly 
v nepravidelných intervalech 
(přistávacích světel v případě 
vrtulníku), prováděné v poloze mírně 
nad a před letadlem a zpravidla 
vlevo od letadla, proti kterému se 
zakročuje (nebo vpravo v případě 
jestli se zakročuje proti vrtulníku). Po 
potvrzení mírná horizontální zatáčka 
zpravidla doleva (nebo doprava 
v případě vrtulníku) do 
požadovaného kurzu. 

Poznámka 1: Meteorologické 
podmínky nebo konfigurace terénu 
mohou vyžadovat, aby zakročující 
letadlo změnilo polohy a směr 
zatáčky popsaný výše v sérii 1. 

Poznámka 2:   Jestliže letadlo, proti 
kterému se zakročuje, není schopno 
udržovat rychlost zakročujícího 
letadla, od zakročujícího letadla se 
očekává, že bude kroužit kolem 
letadla, proti kterému se zakročuje 
a zakývá křídly, kdykoli jej míjí. 

 

 

Proti vám je 
zakročová-
no. 
Následujte 
mě. 

Den nebo Noc - Kývání 
 z křídla na křídlo a blikání 
polohovými světly 
v nepravidelných intervalech 
a následování. 

 

Poznámka: Další postupy pro 
letadlo, proti kterému se 
zakročuje, jsou předepsány 
v Hlavě 3, ust. 3.8 tohoto 
předpisu. 

Rozumím 
Provedu. 

2 Den nebo Noc - Ostrý odpoutávací 
manévr od letadla, proti kterému se 
zakročuje, sestávající ze stoupavé 
zatáčky se změnou kurzu 90 stupňů 
nebo více bez křižování směru dráhy 
letadla, proti kterému se zakročuje. 

 

Můžete 
pokračovat. 

Den nebo Noc - Kývání 
z křídla na křídlo. 

Rozumím 
Provedu. 

3 Den nebo Noc - Vysunutí podvozku 
(je-li to možné), stálé zapnutí 
přistávacích světel a přelet nad 
dráhou v používání nebo zakročuje-li 
se proti vrtulníku, přeletem přistávací 
plochy pro vrtulníky. V případě 
vrtulníku zakročující vrtulník provede 
přiblížení na přistání a provede 
visení v blízkosti přistávací plochy. 

Přistaňte na 
tomto letišti. 

Den nebo Noc - Vysunutí 
podvozku (je-li to možné), 
stálé zapnutí přistávacích 
světel a následování 
zakročujícího letadla. Když se 
po přeletu nad dráhou 
v používání nebo nad 
přistávací plochou pro 
vrtulníky přistání považuje za 
bezpečné, pokračování na 
přistání. 

Rozumím 
Provedu. 
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2.2 Signály iniciované letadlem, proti kterému se zakročuje a odpovědi zakročujícího letadla  

 

Série Signály letadla, proti kterému se 

zakročuje 

Význam Odpovědi zakročujícího 

letadla 

Význam 

 

4 Den nebo Noc - Zasunutí podvozku 
(je-li to možné) a blikání přistávacími 
světly při přeletu nad dráhou 
v používání nebo nad přistávací 
plochou pro vrtulníky ve výšce nad 
300 m (1000 ft), ale ne výše než 600 
m (2000 ft) (v případě vrtulníku ve 
výšce nad 50 m (170 ft)), ale ne výše 
než 100 m (330 ft) nad úrovní letiště 
a kroužení nad dráhou v používání 
nebo nad přistávací plochou pro 
vrtulníky. Není-li schopen blikat 
přistávacími světly, blikat jakýmikoli 
jinými světly, která jsou k dispozici. 

Letiště, 
které jste 
určil, je ne-
vyhovující. 

Den nebo Noc - Je-li žádoucí, 
aby letadlo, proti kterému se 
zakročuje, následovalo 
zakročující letadlo na jiné 
letiště, zakročující letadlo  
zasune podvozek (je-li to 
možné) a použije signálů ze 
série 1, předepsaných pro 
zakročující letadlo. 

 

Je-li rozhodnuto letadlo proti 
kterému se zakročuje 
propustit, zakročující letadlo 
použije signálů ze série 2, 
předepsaných pro zakročující 
letadlo. 

 

Rozumím, 
následujte 
mě. 

 

 

 

 

Rozumím, 
můžete 
pokračovat. 

5 Den nebo Noc - Pravidelné 
rozsvěcování a zhasínání všech 
světel, která jsou k dispozici, 
způsobem výrazně odlišným od 
zábleskových světel. 

 

Nemohu 
provést. 

Den nebo Noc - Použití 
signálů ze série 2, 
předepsaných pro zakročující 
letadlo. 

Rozumím. 

6 Den nebo Noc - Nepravidelné blikání 
všemi světly, která jsou k dispozici. 

Jsem 
v tísni. 

Den nebo Noc - Použití 
signálů ze série 2, 
předepsaných pro zakročující 
letadlo. 

Rozumím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO
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3. Vizuální signály používané k varování letadla, které bez povolení letí omezeným, zakázaným 

nebo nebezpečným prostorem nebo se do něj chystá vlétnout 

Ve dne i v noci série střel vypalovaných ze země v intervalech 10 sekund, každá při výbuchu vydávající červené 
a zelené světlo nebo hvězdy, znamenají pro letadlo bez povolení, že letí omezeným, zakázaným nebo 
nebezpečným prostorem nebo se do něj chystá vlétnout a že musí provést nezbytná opravná opatření.  

4. Signály pro letištní provoz 

4.1 Světelné a pyrotechnické signály 

4.1.1 Instrukce 

         

Světlo 
Od letištního řízení: 

Letadlu za letu Letadlu na zemi 

 Stálé zelené Přistání povoleno Vzlet povolen 

 Stálé červené Dejte přednost jinému letadlu 

a pokračujte po okruhu 

Stůjte 

 Série zelených záblesků Vraťte se na přistání Pojíždění povoleno 

 Série červených záblesků Letiště není bezpečné, 

nepřistávejte! 

Opusťte přistávací plochu 

v používání 

 Série bílých záblesků Přistaňte na tomto letišti 

a pokračujte na odbavovací 

plochu 

Vraťte se do vaší výchozí polohy 

na letišti 

 Červené pyrotechnické  Bez ohledu na jakékoli předešlé 

instrukce zatím nepřistávejte 

 

 Zaměřeno na dotyčné letadlo (viz Obr. 1.1) 

 Povolení k přistání a pojíždění bude vydáno. 

 

Obrázek 1.1 
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4.1.2 Potvrzení letadlem 

a) Za letu: 

1) za denního světla:  

 – kýváním letadla z křídla na křídlo, 

s výjimkou poslední zatáčky a konečného přiblížení. 

2) za tmy: 

 dvojím rozsvícením a zhasnutím 

přistávacích světel letadla, nebo není-li 

jimi vybaveno, dvojím rozsvícením 

a zhasnutím polohových světel. 

b) Na zemi: 

1) za denního světla: 

 pohybováním křidélek nebo směrového 

kormidla. 

2) za tmy: 

 dvojitým rozsvícením a zhasnutím 

přistávacích světel letadla, nebo není-li 

jimi vybaveno, dvojím rozsvícením 

a zhasnutím polohových světel.  

4.2 Pozemní vizuální signály 

Poznámka: Podrobnosti o pozemních vizuálních 
prostředcích viz Předpis L 14. 

4.2.1 Zákaz přistání 

Horizontální červená čtvercová deska se žlutými 
úhlopříčkami (Obr. 1.2), zobrazená v návěstní ploše 
znamená, že přistání jsou zakázána a zákaz se 
pravděpodobně prodlouží.  

 

4.2.2 Potřeba zvláštní opatrnosti při 
přiblížení nebo přistání 

Horizontální červená čtvercová deska s jednou žlutou 
úhlopříčkou (Obr. 1.3) zobrazená v návěstní ploše 
znamená, že vzhledem ke špatnému stavu provozní 
plochy nebo z jakékoli jiné příčiny se musí přiblížení 
na přistání a přistání provádět zvlášť opatrně.  

 

 

4.2.3 Použití drah a pojezdových drah 

4.2.3.1 Horizontální bílá činka (Obr. 1.4), 
zobrazená v návěstní ploše znamená, že se od 
letadel požaduje, aby přistávala, vzlétala a pojížděla 
pouze na drahách a pojezdových drahách. 

 

4.2.3.2 Stejná horizontální bílá činka jako 
v 4.2.3.1, avšak s černými pruhy kolmo k podélné 
ose na obou kruhových koncích činky (Obr. 1.5), 
zobrazená v návěstní ploše znamená, že se od 
letadel požaduje, aby přistávala a vzlétala pouze na 
drahách, ale jiné manévry nemusí být omezeny na 
dráhy a pojezdové dráhy. 

 

4.2.4 Uzavření drah a pojezdových drah 
 
EU: 
Kříže v jedné nápadné barvě, bílé na drahách a žluté 
na pojezdových drahách (Obr. 1.6), zobrazené 
horizontálně na drahách a pojezdových drahách nebo 
jejich částech, vyznačují plochu uzavřenou pro 
pohyby letadel. 

 

4.2.5 Směry pro přistání nebo vzlet 

4.2.5.1 Horizontální bílé nebo oranžové 
přistávací T (Obr. 1.7) vyznačující směr, který mají 
letadla používat pro přistání a vzlet, který musí být 
rovnoběžný s dříkem T a směřovat k jeho příčnému 
rameni. Používá-li se v noci, je přistávací T buď 
osvětleno, nebo vyznačeno bílými světly. 
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ČR: 

4.2.5.1.1 Horizontální bílé nebo oranžové 
přistávací T s černým pruhem v ose dříku a příčky 
(Obr. 1.7.1) vyznačující směr, který mají letadla 
použít pro přistání a vzlet na drahách používaných 
pro letecké práce v zemědělství, lesním a vodním 
hospodářství.  

 

4.2.5.2 Skupina dvou číslic (Obr. 1.8) 
zobrazená svisle na letištní řídící věži nebo v její 
blízkosti, ukazuje letadlům na provozní ploše směr 
vzletu, vyjádřený v desítkách stupňů k nejbližší 
desítce stupňů magnetického kompasu. 

 

09 
Obr. 1.8 

4.2.6 Pravý provozní okruh 

Je-li doprava lomená šipka nápadné barvy (Obr. 1.9) 
horizontálně zobrazena v návěstní ploše nebo na 
konci dráhy anebo na pásu v používání, znamená, že 
zatáčky před přistáním nebo po vzletu se mají 
provádět doprava. 

 

4.2.7 Ohlašovna letových provozních 
služeb 

Vertikálně umístěné černé písmeno C na žlutém 
podkladě (Obr. 1.10), označuje ohlašovnu letových 
provozních služeb. 

 

Provoz kluzáků  

Dvojitý bílý kříž, zobrazený horizontálně v návěstní 
ploše (Obr. 1.11) znamená, že se letiště používá pro 
kluzáky a že lety kluzáků pravě probíhají. 

 
 

ČR: 

4.2.9 Výsadky na letišti 

Čtyři oranžové obdélníkové plochy sestavené do 
tvaru kříže s prázdným čtvercem uprostřed 
znamenají, že na letišti se provádějí výsadky.  

 

5. Signály k řízení na odbavovací 

ploše 

5.1 Od řídícího odbavovací plochy 

k letadlu 

Tyto signály používá řídící odbavovací plochy, který 
v případě nezbytnosti drží v rukou světla, aby pilotovi 
usnadnil jejich pozorování. Řídící odbavovací plochy 
stojí čelem k letadlu v poloze: 

a) pro letadla s pevnými křídly na levé straně 

letadla, kde jej pilot nejlépe vidí; a 

b) pro vrtulníky na místě, kde může pilot řídícího 

odbavovací plochy nejlépe vidět. 

Poznámka 1: Význam příslušných signálů zůstává 
stejný, použije-li se ručních signálních terčů, 
světelných naváděcích ukazatelů nebo svítilen. 

Poznámka 2: Motory letadel jsou číslovány pro 
řídícího odbavovací plochy stojícího čelem k letadlu 
zprava doleva (t.j. motor číslo 1 je levý vnější motor). 

Poznámka 3: Signály označené hvězdičkou (*) se 
používají u vznášejících se vrtulníků (vrtulníků ve 
visení). 

Poznámka 4: Odkazy na naváděcí ukazatele 
mohou být též chápány tak, že se za denního 
osvětlení týkají barevně fluoreskujících ručních 
signálních terčů nebo rukavic (pouze v denní době). 

5.1.1 Před použitím následujících signálů 
se musí řídící odbavovací plochy přesvědčit, že na 
ploše, po které bude letadlo vedeno, nejsou 
předměty, se kterými by se mohlo při dodržení 
ust. 3.4.1 srazit. 

Poznámka: Konstrukce většiny letadel je taková, 
že při pohybech  letadla po zemi není vždy možné 
z kabiny vizuálně pozorovat dráhu pohybu konců 
křídel, motorů a jiných okrajových částí. 
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 1. Doprovod na konci křídla/průvodce 

 
Vzpažte pravou ruku s naváděcím ukazatelem směřujícím nahoru; 
naváděcím ukazatelem v levé ruce směřujícím dolů pohybujte směrem 
k tělu. 

 
Poznámka: Tímto signálem předávaným osobou nacházející se u konce 
křídla letadla se pilotovi/řídícímu na odbavovací ploše/obsluze vytlačující 
letadlo z místa stání dává znamení, že pohyb letadel na odstavné ploše 
nebo z ní není blokován. 
 

 

2. Určení výstupního prostoru z odbavovací plochy 

 
Zvedněte zcela natažené paže přímo nad hlavu s naváděcími ukazateli 
směřujícími vzhůru. 
 

 

3. Pokračujte k dalšímu signalistovi/řídícímu odbavovací plochy nebo 

jak je nařízeno letištní řídící věží/ pozemním řízením 

 
Ukažte oběma pažemi vzhůru, pohybujte pažemi k boku těla a ukazujte 
naváděcími ukazateli směrem k dalšímu signalistovi/řídícímu odbavovací 
plochy nebo pojížděcí ploše. 
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4. Přímo vpřed 

 
Ohýbejte natažené paže v loktech a naváděcími ukazateli 
pohybujte nahoru a dolů od výšky hrudníku k hlavě. 

 

 

5a). Točte doleva (z pohledu pilota) 

 
Pravá paže s naváděcím ukazatelem je upažena pod úhlem 
90° k tělu, levá ruka signalizuje „vpřed“. Rychlost signálu (pohybu 
paže) naznačuje pilotovi rychlost točení letadla. 

 

5b). Točte doprava (z pohledu pilota) 

 
Levá paže s naváděcím ukazatelem je upažena pod úhlem 
90° k tělu, pravá ruka signalizuje „vpřed“. Rychlost signálu 
(pohybu paže) určuje pilotovi rychlost točení letadla. 

 

6a). Normální zastavení 

 
Zcela rozpažte paže a naváděcí ukazatele do stran pod úhlem 
90° a pomalu jimi pohybujte nad hlavu, až se naváděcí ukazatele 
zkříží. 
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6b). Nouzové zastavení 

 
Náhle vzpažte paže a naváděcí ukazatele k temeni hlavy, překřižte 
naváděcí ukazatele. 

 

7a). Zabrzděte 

 
Zvedněte ruku těsně nad výšku ramene s dlaní otevřenou. Ujistěte se, že 

máte vizuální kontakt s letovou posádkou, sevřete ruku v pěst. Nehýbejte 

se, dokud nepřijmete od letové posádky potvrzení zdviženými palci. 

 

7b). Odbrzděte 

 
Zvedněte ruku těsně nad výšku ramene s dlaní sevřenou v pěst. Ujistěte 

se, že máte vizuální kontakt s letovou posádkou, otevřete dlaň. Nehýbejte 

se, dokud nepřijmete do letové posádky potvrzení zdviženými palci. 
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8a). Špalky zasunuty 

 
Ve vzpažených pažích držte naváděcí ukazatele v horizontální poloze a 

pohybujte jimi proti sobě, až se navzájem dotknou. Ujistěte se, že 
letová posádka potvrdí příjem signálu. 

 

 

8b). Špalky odstraněny 

 
Ve vzpažených pažích držte naváděcí ukazatele v horizontální poloze 
a pohybujte naváděcími ukazateli od sebe pohybem „zapíchnutí“ od 

sebe. Ujistěte se, že letová posádka potvrdí přijetí signálu. 

Neodstraňujte špalky, dokud není dán souhlas letovou posádkou. 

 

9. Spouštění motoru(ů) 

 
Vztyčte pravou paži k úrovni hlavy s naváděcím ukazatelem směřující 
nahoru a zahajte kruhový pohyb ruky, současně levou paží zvednutou 
nad úroveň hlavy ukažte na motor, který má být spuštěn. 
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10. Vypnutí motorů 

 
Natáhněte paži s naváděcím ukazatelem dopředu před tělo v úrovni 
ramene, rukou a naváděcím ukazatelem pohybujte k vrcholu levého 
ramene a naváděcím ukazatelem pohybem napříč přes krk táhněte 
k vrcholu pravého ramene. 

 

11. Zpomalte 

 
Pohybujte rozpaženými pažemi směrem dolů „plácavými gesty“, přičemž 
naváděcí ukazatele se pohybují nahoru a dolů od pasu ke kolenům. 

 

12. Snižte otáčky motoru(ů) na určené straně 

 
Paže jsou spuštěny,  naváděcí ukazatele směřují k zemi. Poté pohybujte 
pravou nebo levou rukou nahoru a dolů, což signalizuje, že by měly být 
sníženy otáčky motoru(ů) na pravé, nebo levé straně. 
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13. Popojeďte dozadu 

 
S pažemi před tělem ve výšce pasu, kružte pažemi pohybem směřujícím 
dopředu. K zastavení pohybu dozadu použijte signály 6a) nebo 6b). 

 

14a). Točení při pohybu dozadu (záď doprava) 

 
 
Levá paže s naváděcím ukazatelem ukazuje dolů, pravá paže se opakovaně 
pohybuje z vertikální polohy nad hlavou do horizontální polohy před tělem. 

 

14b). Točení při pohybu dozadu (záď doleva) 

 
 
Pravá paže s naváděcím ukazatelem ukazuje dolů, levá paže se opakovaně 
pohybuje z vertikální polohy nad hlavou do horizontální polohy před tělem. 
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15. Potvrzení/vše v pořádku 

 
Zvedněte pravou paži do úrovně hlavy s naváděcím ukazatelem 
směřujícím nahoru nebo ukažte ruku s palcem nahoru, levá ruka 
zůstává po straně u kolena. 

 
Poznámka: Tento signál je též používán jako technický/provozní 
spojovací signál. 

 

*16. Visení 

 
Paže a naváděcí ukazatele upažte pod úhlem 90° k bokům. 
 
____________ 

* Používá se u vznášejících se vrtulníků (vrtulníků ve visení). 

 

*17. Stoupejte vzhůru 

 
Paže a naváděcí ukazatele rozpažte pod úhlem 90° k bokům 
a s dlaněmi směřujícími nahoru pohybujte rukama směrem 
vzhůru. Rychlost pohybu udává rychlost stoupání. 
 
____________ 

* Používá se u vznášejících se vrtulníků (vrtulníků ve visení). 

 

*18. Klesejte dolů 

 
Paže a naváděcí ukazatele rozpažte pod úhlem 90° k bokům 
a s dlaněmi směřujícími dolů pohybujte rukama směrem dolů. 
Rychlost pohybu udává rychlost klesání. 
 
____________ 

* Používá se u vznášejících se vrtulníků (vrtulníků ve visení). 
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*19a). Pohybujte se horizontálně vlevo 

(z pohledu pilota) 

 
Upažte pravou paži pod úhlem 90° k pravému boku těla. Rozmáchle pohybujte 
levou paží v témže směru. 
 
____________ 

* Používá se u vznášejících se vrtulníků (vrtulníků ve visení). 

 

*19b). Pohybujte se horizontálně vpravo 

(z pohledu pilota) 

 
Upažte pravou paži pod úhlem 90° k levému boku těla. Rozmáchle pohybujte 
pravou paží v témže směru. 
 
___________ 

* Používá se u vznášejících se vrtulníků (vrtulníků ve visení). 

 

*20. Přistaňte 

 
Paže s naváděcími ukazateli zkřižte směrem dolů a před tělem. 
 
___________ 

* Používá se u vznášejících se vrtulníků (vrtulníků ve visení). 
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21. Vyčkávejte/buďte připraven 

 
Paže a naváděcí ukazatele zcela natáhněte směrem dolů pod úhlem 45° k bokům 
těla. Vyčkávejte, dokud není letadlu povolen další manévr. 

 

22. Odbavení letadla 

 
K odbavení letadla proveďte standardní pozdrav salutováním pravou rukou a/nebo 
naváděcím ukazatelem. Udržujte vizuální kontakt s letovou posádkou, dokud letadlo 
nezačne pojíždět. 

 

23. Nedotýkejte se řídících prvků (technický/provozní spojovací signál) 

 
Natáhněte pravou paži zcela nad hlavu a sevřete pěst nebo naváděcí ukazatel držte 
v horizontální poloze, levá paže zůstává na boku u kolene. 
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24. Připojení pozemního zdroje (technicky/provozní spojovací 

signál) 

 
Držte paže zcela nataženy nad hlavou, otevřete horizontálně levou 
ruku a konečky prstů pravé ruky se dotkněte otevřeně dlaně levé ruky 
(vytvořte „T“). V noci mohou být k vytvoření „T“ nad hlavou použity též 
osvětlené naváděcí ukazatele. 

 

25. Odpojení zdroje (technický/provozní spojovací signál) 

 
Držte paže zcela nataženy nad hlavou s konečky prstů pravé ruky 
dotýkajícími se otevřené vodorovné dlaně levé ruky (vytvořte „T“), 

potom oddalte pravou ruku od levé. Neodpojujte zdroj, dokud není 
dán souhlas letovou posádkou. V noci mohou být k vytvoření „T“ nad 
hlavou použity též osvětlené naváděcí ukazatele. 

 

26. Zápor, nesouhlas (technický/provozní spojovací signál) 

 
Držte pravou paži přímo nataženou pod 90° k ramenům a naváděcí 
ukazatele směřujte dolů k zemi nebo ukažte rukou palcem dolů, levá 
ruka zůstane po boku u kolene. 

 

27. Navázání spojení přes palubní telefon (technický/provozní 

spojovací signál) 

 
Upažte obě paže na 90° od těla a rukama udělejte pohyb k oběma 
uším. 
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28. Otevřete/zavřete palubní schody (technický/provozní spojovací signál) 

 
Pravou paži mějte spuštěnou podél těla a levou paži zdviženou nad hlavu pod 
úhlem 45° ke kolmé ose těla. Pravou paží udělejte rozmáchlý pohyb k vrcholu 
levého ramene. 

 
Poznámka: Tento signál je určen hlavně pro letadla se soupravou integrálních 
schodů na přední části. 

 

5.2 Od pilota letadla k řídícímu odbavovací plochy 

Tyto signály jsou určeny k tomu, aby je pilot v kabině vydával pomocí rukou tak, aby je řídící odbavovací plochy 
jasně viděl. Ruce jsou v případě nezbytnosti osvětleny, aby to řídícímu odbavovací plochy usnadnilo pozorování.  

Poznámka: Motory letadel jsou číslovány vzhledem k řídícímu odbavovací plochy stojícímu čelem k letadlu 
zprava doleva (tj. motor číslo 1 je levý vnější motor). 

5.2.1 Brzdy 

Poznámka: Okamžik sevření ruky v pěst nebo roztažení prstů odpovídá okamžiku zabrzdění nebo odbrzdění. 

a) Zabrzděno 

Zvednutí paže a ruky s roztaženými prsty horizontálně před obličej, pak sevření ruky v pěst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Odbrzděno 

Zvednutí paže se sevřenou pěstí horizontálně před obličej, pak roztažení prstů. 
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5.2.2 Špalky 

a) Zasuňte špalky 

Paže natažené s dlaněmi směřujícími ven, ruce se pohybují k sobě, aby se křížily před obličejem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Odstraňte špalky 

Ruce zkřížené před obličejem s dlaněmi směřujícími ven, paže se pohybují od sebe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 Připraven ke spuštění motoru(ů) 

Zdvižení příslušného počtu prstů jedné ruky udává číslo motoru, který má být spuštěn. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Technické/provozní spojovací signály 

5.3.1 Pokud jde o technické/provozní spojovací signály, používají se ruční signály pouze tehdy, není-li 
možná ústní komunikace. 

5.3.2 Řídící odbavovací plochy se ujistí, že mu letová posádka potvrdila technické/ provozní spojovací 
signály. 

Poznámka: Technické/provozní spojovací signály jsou obsaženy v Dodatku 1, aby standardizovaly užití 
ručních signálů obvykle používaných pro spojení s letovou posádkou během pohybu letadla, který se týká 
provozních nebo obslužných činností. 
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6. Standardní nouzové ruční signály  

Následující ruční signály jsou stanoveny jako minimální požadavek při nouzové komunikaci mezi velitelem 
zásahu letištní záchranné a hasičské služby (ARFF)/ hasiči ARFF a posádkou v pilotním prostoru a/nebo 
palubními průvodčími dotčeného letadla. Pro posádku v pilotním prostoru by nouzové ruční signály ARFF měly 
být vysílány z levé přední strany letadla. 

Poznámka: Pro účinnější komunikaci s palubními průvodčími mohou hasiči ARFF vysílat nouzové signály 
z jiných pozic. 

 

 

1. DOPORUČENÍ K EVAKUACI – Doporučení k evakuaci založené na vyhodnocení vnější situace 
provedeném letištní záchrannou a hasičskou službou a velitelem zásahu. 

 

 

Paži předpažte s dlaní vzhůru v úrovni očí. Provádějte kývavý 
pohyb ruky směrem dozadu. Druhou ruku držte podél těla. 

 
V noci provádějte stejným způsobem s naváděcími ukazateli. 

 

 

 

2. DOPORUČENÍ K ZASTAVENÍ - Doporučuji, aby probíhající evakuace byla zastavena. Zastavte pohyb 
letadla nebo jinou probíhající činnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paže před hlavou, zkřížené v zápěstích. 

 
V noci provádějte stejným způsobem s naváděcími ukazateli. 
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3. NOUZOVÁ SITUACE ZVLÁDNUTA – Žádný vnější důkaz nebezpečných podmínek nebo-li „vše 
v pořádku“. 

 

 
Rozpažte paže od sebe dlaněmi dolů pod úhlem 45° k bokům. 
Pohybujte pažemi k sobě pod úrovní pasu dokud nezkřížíte 
zápěstí, pak rozpažujte znovu do počáteční polohy. 

 
V noci provádějte stejným způsobem s naváděcími ukazateli. 

 

4.  HOŘÍ 

 

 

Pohybujte pravou rukou tak, že opisujete tvar „osmičky“ od ramene ke 
kolenu a současně ukazujte levou rukou k prostoru, kde hoří. 

 
V noci provádějte stejným způsobem s naváděcími ukazateli. 

 

 

 

 

 

 

ZÁMĚRNĚ  NEPOUŽITO 


