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DODATEK 2 – ZAKROČOVÁNÍ PROTI CIVILNÍM LETADŮM 

(Poznámka: viz Hlava 3, 3.8 tohoto předpisu) 

 

 

 

1. Zásady, které musí státy dodržovat 

1.1 Aby se dosáhlo jednotnosti 
v pravidlech, která jsou nezbytná pro bezpečnost letů 
civilních letadel, musí smluvní státy při tvorbě pravidel 
a směrnic náležitě zohlednit následující zásady: 

a) k zakročování proti civilním letadlům se přikročí 
pouze v krajním případě; 

b) přikročí-li se k němu, omezí se zakročování na 
zjištění totožnosti letadla, pokud není nezbytné 
vrátit letadlo na plánovanou trať, nasměrovat je 
za hranice vzdušného prostoru státu, vyvést je ze 
zakázaného, omezeného nebo nebezpečného 
prostoru nebo je instruovat k přistání na určeném 
letišti; 

c) cvičné zakročování proti civilním letadlům se 
nesmí provádět; 

d) navigační vedení a s ním spojené informace se 
budou letadlu, proti kterému se zakročuje, 
předávat radiotelefonicky, kdykoli může být 
radiové spojení navázáno; a 

e) v případě, kdy se od letadla, proti kterému je 
zakročováno, požaduje, aby přistálo na území, 
které přelétává, musí být určené letiště vhodné 
pro bezpečné přistání daného typu letadla. 

Poznámka: Na 25. zasedání (mimořádném) 
Valného shromáždění ICAO 10. května 1984 byl 
jednomyslně přijat článek 3 Úmluvy o mezinárodním 
civilním letectví, podle kterého se smluvní státy 
shodly, že: "Každý stát se musí zdržet použití zbraní 
proti civilnímu letadlu za letu". 

1.2  Smluvní státy musí publikovat 
standardní způsob, který byl stanoven pro 
manévrování letadla zakročujícího proti civilnímu 
letadlu. Tento způsob musí být určen tak, aby se 
vyloučilo jakékoli nebezpečí pro letadlo, proti němuž 
se zakročuje. 

Poznámka: Zvláštní doporučení týkající se 
způsobu manévrovaní jsou obsažena v Doplňku A, 
článku 3. 

1.3 Smluvní státy musí vytvořit postupy 
pro používání sekundárního přehledového radaru 
nebo ADS-B, pokud je k dispozici, aby mohla být 
identifikována civilní letadla v prostorech, kde by 
mohla být předmětem zakročování. 

2. Činnost letadla, proti kterému se 

zakročuje 

2.1 Letadlo, proti kterému zakročuje jiné 
letadlo, musí okamžitě:  

a) plnit instrukce zakročujícího letadla, 
vyhodnocovat vizuální signály a odpovídat na ně 
v souladu s postupy podle Dodatku 1; 

b) je-li to možné, uvědomit příslušné stanoviště 
letových provozních služeb; 

c) pokusit se navázat rádiové spojení se 
zakročujícím letadlem nebo s příslušným 
stanovištěm řídícím zakročování pomocí 
všeobecného volání na tísňovém kmitočtu 
121,5 MHz s udáním identifikace letadla, proti 
kterému se zakročuje, a povahy letu; pokud 
spojení nebylo navázáno a je-li to možné, 
opakovat toto volání na tísňovém kmitočtu 
243 MHz; 

ČR: 

V ČR se tísňový kmitočet 243 MHz neaplikuje. 

d) je-li letadlo vybaveno odpovídačem SSR, 
nastavit mód A, kód 7700, pokud neobdrží jiné 
instrukce od příslušného stanoviště letových 
provozních služeb;  

e) je-li letadlo vybaveno ADS-B nebo ADS-C, 
nastavit příslušnou nouzovou funkci, je-li 
k dispozici, pokud neobdrží jiné instrukce od 
příslušného stanoviště letových provozních 
služeb.  

2.2 Jestliže se instrukce rádiem přijaté 
z jakýchkoli zdrojů liší od instrukcí předávaných 
zakročujícím letadlem pomocí vizuálních signálů, 
letadlo, proti kterému je zakročováno, musí žádat 
okamžité vysvětlení a přitom se i nadále řídit 
vizuálními instrukcemi předávanými zakročujícím 
letadlem.  

2.3 Jestliže se instrukce rádiem přijaté 
z jakýchkoli zdrojů liší od instrukcí rádiem 
předávaných zakročujícím letadlem, letadlo, proti 
kterému je zakročováno, musí žádat okamžité 
vysvětlení a přitom se i nadále řídit instrukcemi, které 
rádiem předává zakročující letadlo.  

3. Rádiové spojení během zakročování 

Jestliže se v průběhu zakročování naváže rádiové 
spojení, ale komunikace stejným jazykem není 
možná, musí být učiněny pokusy předávat instrukce, 
potvrzovat instrukce a podstatné informace 
používáním frází a výslovností podle Tabulky 2-1 
tohoto dodatku a vysíláním každé fráze dvakrát.  
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Tabulka 2-1  

Fráze používané zakročujícím letadlem 

 Fráze  Výslovnost   Význam 

 CALL SIGN   KÓL SAJN  Jaký je váš volací znak? 

 FOLLOW  FOL OU  Následujte mě  

 DESCEND  DÝ SEND  Klesejte na přistání  

 YOU LAND  JÚ LEND  Přistaňte na tomto letišti 

 PROCEED  PRO SÍD  Můžete pokračovat 

 

Fráze používané letadlem, proti kterému se zakročuje: 

 Fráze  Výslovnost   Význam  

 CALL SIGN  
 (volací znak)

 2
  

 KÓL SAJN 
 (volací znak) 

 Můj volací znak je ..(volací znak) 
  

 WILCO  VIL KOU  Rozumím, provedu  

 CAN NOT  KEN NOT  Nemohu provést  

 REPEAT  RÍ PÍT  Opakujte vaše instrukce 

 AM LOST  EM LOST  Poloha je neznámá 

 MAYDAY  MÉ DÉ  Jsem v tísni  

 HIJACK
3
  HAJ - DŽEK   Jsem předmětem únosu  

 LAND 
 (název místa) 

 LEND  Žádám přistát v (název místa)  

 DESCEND  DÝSEND  Žádám klesání  

1) Ve druhém sloupci jsou podtrženy slabiky, které mají být zdůrazněny. 

2) Požadovaný volací znak, který se má předávat, je ten, který se používá při radiotelefonním spojení se 

stanovišti letových provozních služeb a odpovídá identifikaci letadla uvedené v letovém plánu. 

3) Za daných okolnosti nemusí být vždy možné ani žádoucí použít frázi ”HIJACK”. 

 

 


