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HLAVA 5 – PRAVIDLA PRO LET PODLE PŘÍSTROJŮ 

5.1 Pravidla platná pro všechny lety IFR 

5.1.1 Vybavení letadel 

Letadla musí být vybavena vhodnými přístroji 
a radionavigačním vybavením odpovídajícím trati, 
která se má letět. 

5.1.2 Minimální hladiny 

S výjimkou, kdy je to nezbytné pro vzlet nebo přistání 
nebo pokud tak povolí příslušný úřad (ÚCL), musí být 
let IFR prováděn v hladině, která není nižší než 
minimální letová nadmořská výška stanovená státem, 
jehož území je přelétáváno. Kde není minimální letová 
nadmořská výška stanovena, musí být let IFR 
prováděn: 

a) nad vysokým terénem nebo ve vysokohorských 
oblastech v hladině, která je nejméně 600 m 
(2 000 ft) nad nejvyšší překážkou v okruhu 8 km 
od předpokládané polohy letadla; 

b) kdekoli jinde, než je stanoveno v a), v hladině, 
která je nejméně 300 m (1000 ft) nad nejvyšší 
překážkou v okruhu 8 km od předpokládané 
polohy letadla. 

Poznámka 1: Předpokládaná poloha letadla 
zohledňuje navigační přesnost, které lze dosáhnout 
na daném úseku tratě vzhledem k navigačním 
zařízením použitelným na zemi a v letadle. 

Poznámka 2: Viz také ust. 3.1.2. 

5.1.3  Změna letu IFR na let VFR 

EU: 

5.1.3.1  Letadlo, které se rozhodne změnit let 
IFR na let VFR, musí, byl-li podán letový plán, 
výslovně oznámit svoje rozhodnutí příslušnému 
stanovišti letových provozních služeb, že ruší let IFR 
a předat tomuto stanovišti změny, které se mají 
provést v jeho platném letovém plánu. Změna musí 
obsahovat specifickou frázi „RUŠÍM LET IFR 
(CANCELLING MY IFR FLIGHT)“. Žádná výzva ke 
změně letu IFR na let VFR nesmí být učiněna ATS, ať 
již přímo, nebo nepřímo. 

5.1.3.2  Jestliže letadlo letí podle IFR 
v meteorologických podmínkách pro let za viditelnosti 
nebo do nich vstoupí, nesmí zrušit svůj let podle IFR, 
pokud neočekává a nezamýšlí, že let bude pokračovat 
po přiměřenou dobu v nepřerušovaných 
meteorologických podmínkách pro let za viditelnosti. 

5.2 Pravidla platná pro lety IFR v řízeném 
vzdušném prostoru 

5.2.1 Lety IFR prováděné v řízeném 
vzdušném prostoru musí dodržovat ust. 3.6.  

5.2.2 Let IFR prováděný jako cestovní let 
v řízeném vzdušném prostoru se musí provádět 
v cestovních hladinách nebo, byla-li stanovištěm ATS 
povolena technika cestovního stoupání, mezi dvěma 
hladinami nebo nad hladinou, vybranou z: 

a) tabulek cestovních hladin v Dodatku 3; nebo  

b) upravené tabulky cestovních hladin, je-li tak 
předepsáno v souladu s Dodatkem 3 pro lety nad 
FL 410; 

s výjimkou, kdy v tabulkách stanovený vztah 
hladin k trati neplatí, je-li jinak uvedeno 
v letových povoleních nebo stanoveno 
příslušným úřadem ATS v Leteckých 
informačních příručkách.  

5.3 Pravidla platná pro lety IFR mimo 

řízený vzdušný prostor 

5.3.1 Cestovní hladiny 

Let IFR prováděný jako cestovní let mimo řízený 
vzdušný prostor se musí provádět v cestovních 
hladinách odpovídajících jeho trati, jak je stanoveno v: 

a) tabulkách cestovních hladin v Dodatku 3, 
s výjimkou, kdy příslušný úřad ATS stanoví jinak 
pro let v nebo pod 900 m (3 000 ft) nad střední 
hladinou moře, nebo 

b) upravené tabulce cestovních hladin, je-li tak 
předepsáno v souladu s Dodatkem 3 pro let nad 
410. 

Poznámka: Toto ustanovení nevylučuje, aby 
letadlo použilo techniku cestovního stoupání při 
supersonickém letu. 

5.3.2 Spojení 

Let IFR prováděný mimo řízený vzdušný prostor 
v prostorech nebo po tratích stanovených příslušným 
úřadem ATS podle 3.3.1.2 c) nebo d), nebo do 
takových prostorů směřující, musí nepřetržitě sledovat 
hlasovou komunikaci letadlo - země na příslušném 
kmitočtu a v případě potřeby navázat obousměrné 
spojení se stanovištěm letových provozních služeb, 
poskytujícím letovou informační službu.  

Poznámka:  Viz Poznámky za ust. 3.6.5.1. 

5.3.3 Hlášení poloh 

Let IFR, který je prováděn mimo řízený vzdušný 
prostor a od něhož příslušný úřad ATS požaduje, aby: 

- předložil letový plán; 

- nepřetržitě sledoval hlasovou komunikaci letadlo-
země na příslušném kmitočtu a v případě potřeby 
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navázal obousměrné spojení se stanovištěm 
letových provozních služeb poskytujícím letovou 
informační službu; 

musí hlásit polohy, jak je stanoveno v ust. 3.6.3 pro 
řízené lety.  

Poznámka:  Očekává se, že letadla, která se 
rozhodla využívat poradní službu při letu IFR 
v určeném poradním vzdušném prostoru dodrží 
ustanovení 3.6 s výjimkou, že letový plán a jeho 
změny nepodléhají povolením a že budou udržovat 
obousměrné spojení se stanovištěm poskytujícím 
letovou poradní službu. 
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