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DOPLNĚK A – ZAKROČOVÁNÍ PROTI CIVILNÍM LETADLŮM 

(Poznámka: Viz Hlava 3, ust. 3.3.8 tohoto předpisu a připojená poznámka) 

 

 

 

Poznámka: V zájmu úplnosti jsou do tohoto 
Doplňku zahrnuta ustanovení Dodatku 2 tohoto 
předpisu. 

1. V souladu s článkem 3 d) Úmluvy 
o mezinárodním civilním letectví, smluvní státy ICAO 
„při vydávání pravidel pro svá státní letadla, budou 
patřičně zohledňovat bezpečnost provozu civilních 
letadel“. Protože zakročování proti civilním letadlům 
jsou ve všech případech potenciálně nebezpečná, 
Rada ICAO formulovala následující zvláštní 
doporučení a vyzvala smluvní státy k jejich 
uplatňování. Jednotná aplikace všemi, kterých se to 
týká, se považuje za zásadní, v zájmu bezpečnosti 
civilních letadel a osob na palubě. Z tohoto důvodu 
Rada ICAO vyzývá smluvní státy, aby oznamovaly 
ICAO jakékoli rozdíly, které mohou existovat mezi 
národními pravidly a postupy a zvláštními 
doporučeními uvedenými níže. 

2. Všeobecně 

2.1 K zakročování proti civilnímu letadlu 
by nemělo docházet, a pokud se k němu přistoupí, tak 
pouze v krajním případě. Přikročí-li se k zakročování, 
mělo by být omezeno na zjištění totožnosti letadla, 
pokud není nezbytné vrátit letadlo na plánovanou trať, 
nasměrovat za hranice národního vzdušného 
prostoru, vyvést ze zakázaného, omezeného, nebo 
nebezpečného prostoru nebo letadlo instruovat 
k přistání na určeném letišti. Cvičné zakročování proti 
civilnímu letadlu se nesmí provádět.   

2.2 Pro vyloučení nebo snížení potřeby 
zakročovat proti civilnímu letadlu je důležité aby: 

a) stanoviště řídící zakročování vyvinulo veškeré 
úsilí ke zjištění identifikace letadla, které může 
být civilním letadlem, a vydalo mu jakékoli 
nezbytné instrukce nebo radu prostřednictvím 
příslušných stanovišť letových provozních služeb. 
Je důležité, aby mezi stanovišti řídícími 
zakročování a stanovišti letových provozních 
služeb bylo zajištěno rychlé a spolehlivé spojení 
a uzavřena dohoda o výměně informací 
o pohybech civilních letadel v souladu 
s ustanoveními Předpisu L 11; 

b) prostory zakázané všem civilním letům 
a prostory, v nichž civilní lety nejsou povoleny 
bez zvláštního oprávnění státu, mají být jasně 
publikovány v leteckých informačních příručkách 
(AIP) v souladu s ustanoveními Předpisu L 15, 
spolu s možným nebezpečím zakročení, pokud 
existuje, v případě narušení takových prostorů. 
Při stanovování takových prostorů v těsné 
blízkosti publikovaných tratí ATS nebo jiných 
často využívaných tratí, by měly vzít státy 
v úvahu dostupnost a celkovou přesnost 
radionavigačních systémů používaných civilními 

letadly a jejich schopnost udržet se mimo 
stanovené prostory; 

c) bylo zváženo zřízení dodatečných 
radionavigačních prostředků tam, kde je 
nezbytné zajistit, aby civilní letadla byly schopna 
bezpečně se vyhnout zakázaným, nebo pokud se 
vyžaduje, omezeným prostorům. 

2.3 K vyloučení nebo snížení nebezpečí, 
které je spojeno se zakročováním podniknutým 
v krajním případě, by mělo být vynaloženo veškeré 
úsilí k zajištění koordinace činností mezi piloty 
a příslušnými pozemními stanovišti. Je důležité, aby 
smluvní státy učinily kroky k zajištění toho, aby: 

a) všichni piloti civilních letadel si byli plně vědomi 
činností, které mají uplatnit, a vizuálních signálů, 
které mají použít, jak je stanoveno v Hlavě 
3 a Dodatku 1 tohoto předpisu; 

b) provozovatelé nebo velitelé civilních letadel plnili 
ustanovení Předpisu L 6/I, II a III, které se týkají 
schopností letadel komunikovat na 121,5 MHz 
a dostupnosti postupů při zakročování 
a vizuálních signálů na palubě letadla; 

c) všechen personál letových provozních služeb si 
byl plně vědom činností, které má uplatnit 
v souladu s ustanoveními Předpisu L 11, Hlavy 
2 a Předpisu L 4444; 

d) všichni velitelé zakročujících letadel si byli 
vědomi obecných výkonových omezení civilních 
letadel a možnosti, že civilní letadlo, proti němuž 
se zakročuje, může být ve stavu nouze z důvodu 
technických potíží nebo protiprávního činu; 

e) byly vydány stanovištím, která řídí zakročování, 
a velitelům letadel, která přicházejí v úvahu jako 
zakročující letadla, jasné a jednoznačné 
instrukce obsahující manévry při zakročování, 
navádění zakročujících letadel, činnosti letadla, 
proti němuž se zakročuje, vizuální signály 
letadlo-letadlo, rádiové spojení s letadlem, proti 
němuž se zakročuje, a požadavek upustit od 
použití zbraní; 

 Poznámka: Viz ustanovení 3 až 8. 

f) stanoviště, která řídí zakročování, a zakročující 
letadla byla vybavena radiotelefonním zařízením 
slučitelným s technickými specifikacemi 
Předpisu L 10/I tak, aby jim bylo umožněno 
komunikovat s letadlem, proti němuž se 
zakročuje, na tísňovém kmitočtu 121,5 MHz; 

g) zařízení sekundárního přehledového radaru 
a/nebo ADS-B byla v širokém rozsahu 
k dispozici, aby umožnila stanovištím, která řídí 
zakročování, identifikovat civilní letadlo 
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v prostorech, v nichž by jinak proti němu mohlo 
být zakročeno. Taková zařízení by měla umožnit 
rozpoznání totožnosti letadla a okamžité 
rozpoznání jakýchkoliv nouzových nebo 
naléhavých podmínek. 

3. Manévry při zakročování 

3.1 Pro manévrování letadla, které 
zakročuje proti civilnímu letadlu, by měl být stanoven 
standardní způsob, aby se vyloučilo jakékoli 
nebezpečí pro letadlo, proti němuž se zakročuje. 
Takový způsob by měl brát v úvahu výkonová 
omezení civilních letadel, potřebu vyhnout se letu 
v těsné blízkosti letadla, proti němuž se zakročuje, 
s cílem vyloučit nebezpečí srážky a potřebu vyhnout 
se křižování letové dráhy letadla nebo provést jakýkoli 
jiný manévr takovým způsobem, při němž by mohlo 
vzniknout nebezpečí turbulence v úplavu, zvláště 
pokud letadlo, proti němuž se zakročuje, je lehké 
letadlo. 

3.2 Letadlo vybavené palubním proti-
srážkovým systémem (ACAS), proti kterému se 
zakročuje, může vyhodnotit letadlo, které 
zakročuje, jako ohrožení srážkou, a tudíž zahájí 
úhybný letový manévr jako odezvu na radu k vyhnutí 
ACAS. Takový manévr může být letadlem, které 
zakročuje, mylně vykládán jako znamení 
nepřátelských úmyslů. Tudíž je důležité, aby piloti 
zakročujících letadel vybavených odpovídačem 
sekundárního přehledového radaru (SSR) zastavily 
vysílání informace o tlakové nadmořské výšce 
(odpovídá v režimu C nebo odpovídá v poli AC režimu 
S) v dosahu nejméně 37 km (20 NM) od letadla, proti 
kterému se zakročuje. Toto zabrání systému ACAS 
v letadle, proti kterému se zakročuje, aby vydal radu 
k vyhnutí s ohledem na letadlo, které zakročuje, 
zatímco informace provozního doporučení systému 
(ACAS) bude nadále k dispozici.  

3.3 Manévry pro vizuální identifikaci 

Pro manévrování zakročujícího letadla za účelem 
vizuální identifikace civilního letadla, se doporučuje 
následující způsob: 

Fáze I 

Zakročující letadlo by se mělo přiblížit zezadu 
k letadlu, proti němuž se zakročuje. Vedoucí 
zakročování nebo jednotlivé zakročující letadlo by 
mělo obvykle zaujímat pozici po levé straně, mírně 
nad a před letadlem, proti němuž se zakročuje, 
v zorném poli jeho pilota a zpočátku ne blíže než 
300 m od letadla. Jakékoli jiné letadlo, které se 
účastní zakročování, by mělo zůstat v dostatečné 
vzdálenosti od letadla, proti němuž se zakročuje, 
přednostně nad a za ním. Po vyrovnání rychlostí 
a zaujmutí pozice by letadlo mělo, je-li to nezbytné, 
použít postup pro fázi II. 

Fáze II 

Vedoucí zakročování nebo jednotlivé zakročující 
letadlo by se mělo opatrně začít přibližovat k letadlu, 
proti němuž se zakročuje, ve stejné hladině, ne však 
blíže, než je nezbytně nutné k získání potřebných 
informací. Vedoucí zakročování nebo jednotlivé 
zakročující letadlo by měli dát pozor na to, aby se 

vyhnuli vylekání letové posádky, nebo cestujících 
letadla, proti němuž se zakročuje, majíce stále na 
mysli skutečnost, že manévry, které jsou považovány 
zakročujícím letadlem za normální, mohou být 
považovány za nebezpečné cestujícími a posádkami 
civilních letadel. Jakékoli jiné letadlo, které se účastní 
zakročování, by se mělo zdržovat v dostatečné 
vzdálenosti od letadla, proti němuž se zakročuje. Po 
ukončení identifikace by se zakročující letadlo mělo 
vzdálit z blízkosti letadla, proti němuž se zakročuje, 
jak je uvedeno ve fázi III. 

Fáze III 

Vedoucí zakročování nebo jednotlivé zakročující 
letadlo by se měli opatrně vzdálit od letadla, proti 
němuž se zakročuje, mírným klesáním. Jakékoli jiné 
letadlo, které se účastní zakročování, by mělo zůstat 
v dostatečné vzdálenosti od letadla, proti němuž se 
zakročuje, a poté se připojit ke svému vedoucímu. 

3.4 Manévry pro navigační vedení  

3.4.1 Jestliže po manévrech pro identifikaci 
ve fázi I a fázi II se považuje za nezbytné zasáhnout 
do navigace letadla, proti kterému je zakročováno, 
vedoucí zakročování nebo jednotlivé zakročující 
letadlo by mělo obvykle zaujímat pozici po levé 
straně, mírně nad a před letadlem, proti němuž se 
zakročuje, aby mohl velitel letadla, proti kterému je 
zakročováno, vidět předávané vizuální signály. 

3.4.2 Je nezbytné, aby se velitel 
zakročujícího letadla přesvědčil, že velitel letadla, proti 
němuž se zakročuje, si je vědom zakročování 
a potvrzuje předávané signály. Jestliže opakované 
pokusy upoutat pozornost velitele letadla, proti němuž 
se zakročuje, použitím signálů série 1 Dodatku 1, 
článku 2, jsou neúspěšné, mohou být pro tento účel 
použity jiné způsoby signalizace zahrnující jako krajní 
případ vizuální efekt přídavného spalování, za 
předpokladu, že nevznikne žádné nebezpečí pro 
letadlo, proti němuž se zakročuje. 

3.5 Připouští se, že meteorologické 
podmínky nebo terén si mohou v některých případech 
vynutit, že vedoucí zakročování nebo jednotlivé 
zakročující letadlo musí zaujmout polohu po pravé 
straně, mírně nad a před letadlem, proti němuž se 
zakročuje. V takovém případě musí velitel 
zakročujícího letadla dbát zejména na to, aby 
zakročující letadlo bylo stále dobře viditelné pro 
velitele letadla, proti němuž se zakročuje. 

4. Vedení letadla, proti němuž se 

zakročuje 

4.1 Navigační vedení a příslušné 
informace by měly být předány letadlu, proti němuž se 
zakročuje, radiotelefonicky, kdykoli lze navázat 
radiové spojení. 

4.2 Provádí-li se navigační vedení letadla, 
proti němuž se zakročuje, musí se dbát na to, aby 
letadlo nebylo vedeno do podmínek, kde může být 
snížena dohlednost pod hodnotu, která je požadována 
k udržování letu za meteorologických podmínek pro 
let za viditelnosti, a aby manévry požadované 
zakročujícím letadlem nezvyšovaly už existující 
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nebezpečí v případě, že provozní schopnost letadla, 
proti kterému se zakročuje, je snížena. 

4.3 Ve výjimečném případě, kdy se od 
civilního letadla, proti němuž je zakročováno, 
požaduje, aby přistálo na území, které přelétává, musí 
se rovněž dbát, aby: 

a) určené letiště bylo vhodné pro bezpečné přistání 
daného typu letadla, zvláště, jestliže se letiště 
běžně nepoužívá pro civilní leteckou dopravu; 

b) byl okolní terén vhodný pro manévry na okruhu, 
přiblížení a nezdařené přiblížení; 

c) letadlo, proti němuž se zakročuje, mělo 
dostatečné množství zbývajícího paliva, aby 
doletělo na dané letiště; 

d) v případě, že je zakročováno proti civilnímu 
dopravnímu letadlu, byla délka dráhy na určeném 
letišti rovná délce dráhy alespoň 2 500 m na 
úrovni střední hladiny moře a aby únosnost dráhy 
pro dané letadlo byla dostatečná; 

e) kdykoli je to možné, určené letiště bylo jedním 
z letišť podrobně popsaných v příslušné letecké 
informační příručce. 

4.4  Je-li požadováno od civilního letadla, 
aby přistálo na letišti, s nímž není obeznámeno, je 
důležité poskytnout mu dostatek času k přípravě pro 
přistání a je třeba vzít v úvahu, že pouze velitel 
civilního letadla může posoudit bezpečnost přistání ve 
vztahu k délce dráhy a hmotnosti letadla v daném 
čase. 

4.5  Je zvláště důležité, aby se všechny 
informace pro usnadnění bezpečného přiblížení 
a přistání předávaly letadlu, proti kterému se 
zakročuje, radiotelefonicky. 

5. Činnost letadla, proti němuž se 

zakročuje 

Standardy v Dodatku 2, článku 2 stanoví: 

„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 své identifikace a povahy letu; 
pokud spojení nebylo navázáno a je-li to možné, 
opakovat toto volání na tísňovém kmitočtu 243 
MHz; 

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

e) je-li 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 jakýchkoliv 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 jakýchkoliv 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.“ 

6.  Vizuální signály letadlo - letadlo 

Vizuální signály používané zakročujícím letadlem 
a letadlem, proti němuž se zakročuje, jsou signály 
uvedené v Dodatku 1 tohoto předpisu. Je důležité, 
aby zakročující letadlo a letadlo, proti němuž se 
zakročuje, tyto signály přesně dodržovala a správně 
vyhodnocovala signály předávané druhým letadlem 
a aby zakročující letadlo věnovalo zvláštní pozornost 
všem signálům předávaným letadlem, proti kterému 
se zakročuje, které naznačují, že letadlo je ve stavu 
tísně nebo jinak naléhavé situaci. 

7. Rádiové spojení mezi stanovištěm 

řídícím zakročování nebo zakročujícím letadlem 

a letadlem, proti němuž se zakročuje 

7.1 Probíhá-li zakročování, stanoviště 
řídící zakročování a zakročující letadlo: 

a) by se mělo nejdříve pokusit navázat obousměrné 
spojení s letadlem, proti němuž se zakročuje, ve 
společném jazyce na tísňovém kmitočtu 121,5 
MHz, s použitím volacích znaků "INTERCEPT 
CONTROL" (stanoviště řídící zakročování), 
"INTERCEPTOR (volací znak)" (zakročující 
letadlo) a "INTERCEPTED AIRCRAFT" (letadlo, 
proti němuž se zakročuje), podle vhodnosti; a 

b) při selhání tohoto postupu se pokusit navázat 
obousměrné spojení s letadlem, proti němuž se 
zakročuje, na takovém jiném kmitočtu nebo 
kmitočtech, které jsou předepsány příslušným 
úřadem ATS, nebo navázat spojení 
prostřednictvím příslušného (příslušných) 
stanoviště (stanovišť) ATS. 

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

8. Zdržení se použití zbraní 

Poznámka: V jednomyslně přijatém článku 3 bis 
k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví na 
25. zasedání (mimořádném) Valného shromáždění 
ICAO 10. května 1984 smluvní státy potvrdily, že 
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každý stát se musí zdržet použití zbraní proti civilnímu 
letadlu za letu. 

Použití svítících střel k upoutání pozornosti je 
nebezpečné a očekává se, že budou přijata taková 
opatření, aby se zabránilo jejich použití, aby životy 
osob na palubě a bezpečnost letadla nebyly 
ohroženy.  

9. Koordinace mezi stanovišti řídícími 

zakročování a stanovišti letových provozních 

služeb 

Je důležité, aby byla udržována úzká spolupráce mezi 
stanovištěm řídícím zakročování a příslušným 
stanovištěm letových provozních služeb během všech 
fází zakročování proti letadlu, které je nebo by mohlo 
být civilním letadlem, tak aby stanoviště letových 
provozních služeb bylo stále plně informováno o vývoji 
situace a postupu požadovaném od letadla, proti 
němuž se zakročuje.  

 

Tabulka A-1 

Fráze používané zakročujícím letadlem: 

 Fráze  Výslovnost   Význam 

 CALL SIGN   KÓL SAJN  Jaký je váš volací znak?  

 FOLLOW  FOL OU  Následujte mě  

 DESCEND  DY SEND  Klesejte na přistání  

 YOU LAND  JÚ LEND  Přistaňte na tomto letišti 

 PROCEED  PRO SÍD  Můžete pokračovat 

Fráze používané letadlem, proti němuž je zakročováno: 

 Fráze  Výslovnost   Význam  

 CALL SIGN  

 (volací znak)  

 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 neznámá  

 MAYDAY  MÉ DÉ  Jsem v tísni  

 HIJACK
3
  HAJ - DŽEK   Jsem předmětem únosu  

 LAND 

 (název místa) 

 LEND 

(název místa) 

 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 určitých okolností nemusí být vždy možné ani žádoucí použít frázi „HIJACK“. 


