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HLAVA 13 – SLUŽBY PRO AUTOMATICKÝ ZÁVISLÝ PŘEHLEDOVÝ SYSTÉM – KONTRAKT (ADS-C) 

13.1 Všeobecně 

Poskytování letových provozních služeb letadlům 
založené na informacích přijatých z letadel 
prostřednictvím ADS-C je obecně nazýváno jako 
poskytování služeb ADS-C. 

Poznámka: Poradenský materiál týkající se 
implementace ADS-C je obsažen v ICAO dokumentu 
„Global Operational Data Link (GOLD) Manual“ (ICAO 
Doc 10037). 

 

13.2 Schopnost pozemního systému 

ADS-C 

13.2.1 Pozemní systém ADS-C používaný 
k poskytování letových provozních služeb musí mít 
velmi vysokou úroveň spolehlivosti, dostupnosti 
a integrity. Možnost výpadku systému nebo 
význačných degradací systému, které mohou způsobit 
úplné nebo částečné přerušení služeb, musí být 
minimální. Musí být zajištěno náhradní zařízení. 

Poznámka 1: Pozemní systém ADS-C se běžně 
skládá z množství integrovaných součástí, včetně 
komunikačních rozhraní, systémů zpracování dat 
a jednoho nebo více připojení řídícího. 

Poznámka 2: Příslušné informace k používání  
ADS-C, spolehlivosti, dostupnosti a integrity systému 
jsou obsaženy v ICAO dokumentu „Performance-
based Communication and Surveillance (PBCS) 
Manual“ (Doc 9869).. 

13.2.2 Pozemní systém ADS-C by měl být 
schopen integrace s ostatními automatizovanými 
systémy používanými při poskytování ATS a měl by 
zajišťovat příslušnou úroveň automatizace s cílem 
zlepšení přesnosti a včasnosti dat zobrazovaných 
řídícímu, snížení pracovní zátěže řídícího a potřeby 
provádět hlasovou koordinaci mezi sousedními 
řídícími pracovišti a stanovišti ATC. 

13.2.3  Aby bylo možno povolit účinné 
zavedení ADS-C služby v prostředí CNS/ATM, je 
nezbytné dodržet několik význačných požadavků na 
funkčnost. Pozemní systémy musí zajišťovat: 

a) vysílání, přijímání, zpracování a zobrazování ADS-C 
zpráv ve vztahu k letům vybaveným pro 
a prováděným v prostředí, kde jsou poskytovány 
služby ADS-C; 

b) zobrazování výstrah a varování vztahujících se 
k bezpečnosti;  

c) monitorování polohy (aktuální poloha letadla, jak je 
odvozena z hlášení ADS-C, je zobrazována řídícímu 
pro monitorování situace v letovém provozu); 

d) sledování shody (ADS-C hlášení o aktuální poloze 
nebo předpokládaný profil je porovnáván 

s očekávanou polohou letadla, která je odvozena 
z platného letového plánu. Při příčných 
a vertikálních odchylkách podél trati, které 
přesáhnou předdefinované limity tolerance, musí 
systém umožnit, aby byla řídícímu vydána výstraha 
na neshodu); 

e) aktualizaci letového plánu (např. podélné odchylky, 
které přesáhnou předem stanovenou toleranci, 
budou použity k upřesnění vypočítaného času 
příletu na následující fixy); 

f) ověřování záměru (příslušná data obsažená 
v hlášeních ADS-C, jako je rozšířený plánovaný 
profil atd., jsou porovnávána s platným povolením 
a rozdíly jsou identifikovány); 

g) detekování konfliktu (data ADS-C mohou být 
použita automatickým pozemním systémem ADS-C 
k identifikaci porušení minima rozstupu); 

h) predikce konfliktu (data ADS-C mohou být použita 
automatickým pozemním systémem ADS-C 
k identifikaci potenciálního porušení minima 
rozstupu); 

i) trekování (záměrem funkce „trekování“ je 
extrapolovat současnou polohu letadla na základě 
hlášení ADS-C); 

j) výpočet větru (hlášení ADS-C obsahující údaje 
o větru může být použito k aktualizaci předpovědi 
větru a z toho lze odvodit vypočítané časy přeletů  
bodů na trati); 

k) systém letového managementu (hlášení ADS-C 
mohou napomáhat automatickému systému 
k vygenerování optimálního bezkonfliktního 
povolení pro podporu technik úspory paliva, jako je 
cestovní stoupání požadované provozovateli). 

Poznámka: Používání ADS-C nezbavuje řídícího 
povinnosti nepřetržitě sledovat provozní situaci. 

13.2.4 Vzájemné sdílení informací ADS-C by 
mělo být podporováno v maximální možné míře za 
účelem rozšíření a zlepšení přehledu v sousedních 
řízených oblastech a tím snižování potřeby 
dodatečných ADS kontraktů podporovaných danými 
letadly. 

13.2.5 Automatická výměna koordinačních 
dat vztažená k letadlům, kterým je poskytována 
služba ADS-C, a stanovení automatických 
koordinačních postupů musí být zabezpečeny na 
základě regionálních postupů ICAO. 

13.2.6 Systémy řízení letového provozu 
poskytující službu ADS-C musí být schopny 
uchovávat a rozšiřovat specifické informace o letu 
vztahující se k letům vybaveným pro provoz 
v prostředí, kde je poskytována služba ADS-C. 

13.2.7 Musí existovat efektivní rozhraní 
člověk-stroj, které umožní řídícímu vhodné využití 
informací odvozených z ADS-C a přidružených 
automatických činností. 
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13.3 Letecké informace vztahující se 

k ADS-C  

Odpovídající informace o provozních postupech 
mající přímý vliv na provádění letových provozních 
služeb musí být publikovány v leteckých informačních 
příručkách. Tyto informace musí obsahovat stručný 
popis týkající se prostoru odpovědnosti, požadavky 
a podmínky, za kterých je služba ADS-C k dispozici, 
technická omezení zařízení, postupy pro případ 
poruchy ADS-C, pokud jsou požadovány, a počáteční 
adresu(y) pro každé stanoviště ATC. 

13.4 Používání ADS-C při poskytování 

služby řízení letového provozu  

13.4.1 Všeobecně 

13.4.1.1 ADS-C může být použito při 
poskytování služby řízení letového provozu za 
předpokladu, že je letadlo jednoznačně identifikováno. 

13.4.1.2 Zpracování dat ADS-C může být 
použito při poskytování služby řízení letového provozu 
za předpokladu, že bylo dosaženo korelace mezi 
ADS-C daty odeslanými z letadla a údaji letového 
plánu. 

Poznámka: Je-li to nezbytné pro korelaci, může 
být použita kombinovaná informace, obdržená 
z letadla, jako např. letiště odletu, EOBT a letiště 
určení. 

13.4.1.3 Musí být zachovávány zásady lidských 
činitelů. Řídící musí mít k dispozici především 
dostatek informací, aby: 

a) udržoval přehled o situaci; a 

b) v případě poruchy systému byl schopen převzít 
minimálně úkoly normálně vykonávané 
automaticky při poskytování služby řízení letového 
provozu.  

Poznámka 1: Zatímco automatizované systémy jsou 
navrhovány tak, aby zajistily vysokou provozní 
integritu, zůstávají citlivé k chybám a poruchám. 
Lidská spoluúčast je nedílná součást bezpečnosti 
systémů pro řízení letového provozu 

Poznámka 2: Průvodní materiál k zásadám lidských 
činitelů lze nalézt v Human Factors Training Manual 
(ICAO Doc 9683), Human Factors Digest No. 8 – 
Human Factors in Air Traffic Control (Circular 241) 
a Human Factors Digest No. 11 – Human Factors in 
CNS/ATM Systems (Circular 249). 

13.4.1.4 Informace poskytované pozemním 
systémem mohou být použity řídícím k vykonávání 
následujících funkcí při řízení letového provozu: 

a) zvýšení bezpečnosti; 

b) udržování přesného přehledu o situaci v letovém 
provozu; 

c) zajišťování minima rozstupu; 

d) k uskutečňování příslušných opatření v případě 
jakýchkoli význačných odchylek letadel od jejich 
povolení, včetně povolených tratí, hladin 
a rychlosti, když je to vhodné; 

Poznámka: Tam, kde tolerance ve vztahu 
k takovým údajům jako je např. přesnost 3-D 
polohy, rychlosti nebo času je předepsána 
příslušným úřadem ATS, odchylky nejsou 
považovány za význačné, dokud tyto tolerance 
nejsou překročeny. 

e) zajišťování aktualizace polohové informace 
o letadlech pro jiné řídící, když je tak požadováno; 
a 

f) zlepšení využitelnosti vzdušného prostoru, snížení 
zpoždění, stejně tak jako k napřímení tratí 
a dosažení optimálnějších letových profilů. 

13.4.2 Zobrazení dat ADS-C 

13.4.2.1 Příslušná data ADS-C musí být 
řídícímu zobrazena vhodným způsobem tak, aby mohl 
vykonávat řídící funkce uvedené v ust. 13.4.1.4. 
Zobrazovací systémy musí zahrnovat situační 
zobrazení, textové informace, zvukové a vizuální 
výstrahy v takových kombinacích, jaké jsou 
považovány za vhodné. 

13.4.2.2 Zobrazovací systémy mohou 
zobrazovat pouze aktuální hlášení ADS-C nebo 
kombinaci aktuálních hlášení ADS-C a dat 
odvozených z hlášení ADS-C. Navíc zobrazovací 
systémy mohou zahrnovat přehledovou informaci 
z množství jiných zdrojů, včetně radarových dat, 
ADS-B, FDPS a/nebo CPDLC nebo hlasového hlášení 
poloh. 

13.4.2.2.1 Tam, kde je přehledová informace 
odvozena z různých zdrojů, typ přehledové informace 
musí být řídícímu na první pohled zřejmý. 

13.4.2.3  Informace ADS, kterou má řídící 
k dispozici na situačním zobrazení, musí minimálně 
obsahovat indikaci ADS polohy a mapovou informaci. 

13.4.2.3.1 Pokud je to proveditelné, měly by být 
užity zřetelné symboly k rozlišení zobrazení indikací 
poloh, které jsou odvozeny od: 

a) hlášení polohy ADS-C; nebo 

b) kombinací ADS-C s informací odvozenou z jiných 
přehledových zdrojů, např. PSR, SSR, ADS-B; 
nebo  

c) extrapolací ADS-C. 

13.4.2.3.2 Formuláře (labels) používané pro 
informace odvozené z ADS-C a jakékoli jiné 
informace, které mohou být použitelné, musí být 
zobrazeny minimálně v alfanumerické formě. 

13.4.2.3.3 Formulář (label) musí minimálně 
zahrnovat identifikaci letadla a informaci o hladině. 
Všechny informace uvedené ve formuláři musí být 
zobrazeny jasným a stručným způsobem. Formuláře 
musí být přidruženy k jejich indikovaným polohám 
ADS-C způsobem vylučujícím chybnou identifikaci. 

13.4.2.4 Když jsou hlášení ADS-C řazeny do 
fronty, řídícímu musí být indikovány pilnostní hlášení 
na základě následujícího pořadí přednosti: 

a) nouzový a/nebo pilnostní mód hlášení ADS-C; 

b) událost nebo požadované hlášení ADS-C; a potom 

c) pravidelná hlášení ADS-C. 
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13.4.2.4.1 Jestliže je ve frontě více než jedno 
hlášení ADS-C spadající do bodů a), b) nebo c) 
uvedených výše, musí být zpracována v pořadí, 
v jakém byla přijata. 

13.4.2.5 Výstrahy a varování vztahující se 
k bezpečnosti, včetně nouzových/pilnostních hlášení, 
musí být prezentovány jasným a zřetelným způsobem. 
Musí být provedena taková opatření, aby byl řídící 
varován, když očekávaná ADS-C hlášení nejsou 
přijata v příslušném čase. 

Poznámka: Nepřijatá náhodná hlášení ADS-C 
kontraktů mohou být nezjistitelná. 

13.4.3  Poskytování služeb ADS-C 

13.4.3.1 Všeobecně 

13.4.3.1.1 Počet letadel, kterým je současně 
poskytována služba ADS-C, nesmí přesáhnout takové 
množství, které může být bezpečně obslouženo 
za převládajících okolností, s ohledem na: 

a) složitost provozní situace a z toho vyplývající 
pracovní zátěž v sektoru nebo prostoru 
odpovědnosti řídícího; 

b) úroveň automatizace pozemního systému ADS-C; 

c) celkovou technickou výkonnost systémů ADS-C 
a komunikačních systémů, včetně možných 
degradací, které by vyžadovaly použití záložních 
prostředků; 

d) celkovou výkonnost záložních přehledových  
a komunikačních systémů; a 

e) vliv ztráty spojení mezi pilotem a řídícím. 

 

13.4.3.2  Koordinace a předání řízení letadel 
v systému ADS-C 

13.4.3.2.1  V rámci stanoviště a mezi stanovišti 
ATC používajícími ADS-C musí být uzavřeny 
příslušné dohody, aby se zajistila koordinace mezi 
provozem ADS-C a ostatním provozem (nevybaveným 
ADS-C) a aby bylo zajištěno poskytování příslušných 
rozstupů mezi letadly vybavenými ADS-C a všemi 
ostatními letadly. 

13.4.3.2.2  Předání řízení musí být uskutečněno 
tak, aby se usnadnilo nepřerušované poskytování 
služby ADS-C tam, kde sousední stanoviště ATC 
využívají ADS-C. 

13.4.3.2.3  Přebírající stanoviště ATC musí 
navázat ADS kontrakt s danými letadly dříve, než 
dosáhnou bodu předání řízení. Pokud by přebírající 
stanoviště ATC nebylo schopno navázat ADS 
kontrakt, předávající stanoviště ATC musí být 
uvědomeno, aby provedlo pozemní předání dat 
ADS-C tak, aby bylo umožněno nepřerušované 
poskytování služby ADS-C. 

13.4.3.2.4  Když je letadlo v nouzovém/pilnostním 
módu nebo když je předmětem bezpečnostních 
výstrah nebo varování, musí být tyto informace 
předány přebírajícímu stanovišti ATC a ADS kontrakt 
nesmí být předávajícím stanovištěm ATC ukončen, 
dokud nebyla provedena příslušná koordinace. 

13.4.3.2.5  Předání řízení mezi sousedními 
řídícími pracovišti nebo mezi sousedními stanovišti 
ATC může být prováděno následovně: 

a) jsou dodržovány příslušné ADS-C předávací 
protokoly prostřednictvím: 

1) označení indikace polohy ADS-C 
automatickými prostředky; nebo 

2) přímého označení indikace polohy ADS-C, 
jestliže dva zobrazovací systémy spolu 
sousedí nebo je-li užit společný (konferenční) 
typ zobrazení; nebo 

3) označení indikace polohy ADS-C ve vztahu 
k poloze přesně indikované na obou 
zobrazovacích systémech; 

b) informace o aktualizovaném letovém plánu 
předávaného letadla jsou předány přebírajícímu 
řídícímu před předáním letadla; 

c) když řídící spolu fyzicky nesousedí, musí mít 
nepřetržitě mezi sebou k dispozici zařízení pro 
přímé spojení; 

Poznámka: Tento požadavek může být splněn 
obousměrným hlasovým zařízením nebo použitím 
výměny dat mezi stanovišti ATS (ATS Interfacility 
Data Communications – AIDC). 

d) bod nebo body předání řízení a všechny další 
podmínky aplikace jsou předmětem přesně 
stanovených instrukcí nebo konkrétní dohody 
o spolupráci (LoA); a 

e) přebírající řídící musí mít přehled o všech 
vydaných instrukcích k řízení (např. instrukce 
o hladině nebo rychlosti), které byly vydány letadlu 
před jeho předáním a které mění předpokládaný 
průběh letu. 

Poznámka: Tento požadavek může být splněn 
obousměrným hlasovým zařízením nebo použitím 
výměny dat mezi stanovišti ATS (ATS Interfacility 
Data Communications – AIDC). 

13.4.3.2.6  Dohodnuté minimum rozstupu mezi 
letadly, která jsou předmětem předání řízení, musí být 
v souladu s dohodami o spolupráci nebo místními 
směrnicemi, podle vhodnosti. 

13.4.3.3 Spojení 

Komunikační zařízení mezi řídícím a pilotem musí být 
takové, aby možnost poruch nebo význačných 
degradací byla minimální. Adekvátní záložní zařízení 
musí být k dispozici. 

13.4.3.4   Všeobecné postupy ADS-C 

13.4.3.4.1  Řízení ADS kontraktu 

13.4.3.4.1.1 Pouze příslušné stanoviště ATC smí 
iniciovat ADS kontrakty s danými letadly. Postupy 
musí zajišťovat, aby neplatné kontrakty byly včas 
ukončeny. 

13.4.3.4.1.2 Pozemní systém ADS-C musí být 
schopen identifikovat schopnost ADS-C letadla 
a navázat příslušné ADS kontrakty s letadly 
vybavenými ADS-C. 

13.4.3.4.1.3 ADS kontrakty nezbytné pro řízení 
letadel musí být navázány s každým letadlem 
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příslušným pozemním systémem ADS-C nejméně pro 
ty části letu letadla, kde stanoviště ATC poskytuje 
službu řízení letového provozu. 

13.4.3.4.1.4 Kontrakt může obsahovat poskytování 
základních hlášení ADS-C v pravidelném intervalu 
stanoveným pozemním systémem ADS-C volitelně 
s doplňujícími daty obsahujícími specifické informace, 
které mohou nebo nemusí být zasílány s každým 
periodickým hlášením. Může být rovněž dohodnuto 
poskytovat hlášení ADS-C v geograficky definovaných 
bodech, jako např. v bodech na tratích, navíc 
k ostatním specifickým hlášením náhodných událostí.  

13.4.3.4.1.5 Letadlo musí být schopno podporovat 
dohody ADS-C současně s nejméně čtyřmi stanovišti 
ATC vybavenými pozemními zařízeními ADS-C. 

13.4.3.4.1.5.1 Když se pozemní zařízení ADS-C 
pokouší dosáhnout dohodu ADS-C s letadlem a není 
schopno ji získat z důvodu neschopnosti letadla 
podporovat další ADS kontrakt, mělo by letadlo 
odpovídat směrovací značkou ICAO nebo 
8písmenným označením pozemních zařízení, 
se kterými právě udržuje kontrakt, za účelem 
dohodnutí se s ATC o uvolnění z kontraktu. V případě, 
že tato informace nemůže být pozemnímu systému 
poskytnuta, pozemní systém musí přesto upozornit 
řídícího, že ADS dohody nebylo dosaženo. Následně 
musí být provedena koordinace mezi příslušnými 
stanovišti ATS za účelem stanovení přednosti pro 
ADS-C spojení s letadlem. 

13.4.3.4.1.6 Stanoviště ATC musí být schopné 
nahradit nebo ukončit své vlastní ADS kontrakty dle 
potřeby. Stávající kontrakt musí být udržován, dokud 
není nový kontrakt stejného typu akceptován letadlem 
nebo do doby, kdy je tento typ kontraktu ukončen. 

13.4.3.4.2 Ukončení ADS-C 

13.4.3.4.2.1 ADS kontrakty mohou být pro letadla 
přelétávající hranice FIR ukončeny manuálně nebo 
automaticky pozemním systémem ADS-C na základě 
dohod mezi odpovědnými úřady ATS. 

13.4.3.4.2.2 Odpovědné úřady ATS musí stanovit 
postupy pro zajištění obnovení požadovaných ADS 
kontraktů, když je ADS-C neočekávaně ukončen.  

13.4.3.4.3 ADS-C dohody 

13.4.3.4.3.1  Počáteční ADS-C dohody, s výjimkou 
ust. 13.4.3.4.3.2 tohoto předpisu, musí být stanoveny 
odpovědným úřadem ATS. Následné úpravy 
individuálních kontraktů mohou být provedeny podle 
úvahy stanovištěm ATS. 

13.4.3.4.3.2 Ve vzdušném prostoru, kde je 
uplatňován procedurální rozstup, musí ADS-C dohody 
obsahovat minimálně následující ADS kontrakty: 

a) periodický kontrakt v intervalech odpovídajícím 
požadavkům vzdušného prostoru; 

b) kontrakt událost, určující následující: 

 1)změnu traťového bodu; 

 2)událost příčné odchylky; a 

 3)událost rozsahu hladinové odchylky. 

 

Poznámka: Změna vertikální rychlosti vyjádřená 
například zápornou vertikální rychlostí (tj. klesání) 
překračující 27 m/s (5 000 ft/min), může poskytnout 
další indikaci neobvyklé situace. 

13.4.3.4.3.3 Po přijetí hlášení události indikujícího 
odchylku od povolení, stanoviště ATC musí stanovit 
periodický kontrakt ve zkráceném intervalu hlášení, 
jaký uzná za vhodný, požadující blok dat traťového 
vektoru jako doplněk základního ADS-C bloku dat. 
Stanoviště ATC musí uvědomit letovou posádku o 
zpozorované odchylce a zjistit úmysly letadla s 
využitím CPDLC nebo hlasové komunikace, podle 
vhodnosti.  

13.4.3.4.3.4 Zkrácení intervalu periodických 
hlášení ADS-C musí být zachováno, dokud letadlo 
znovu nepokračuje  podle povolení, od tohoto 
okamžiku musí být znovu zaveden kontrakt událost a 
obnoven normální periodický kontrakt. Je-li to 
považováno za vhodné, měla by být stanovištěm ATC 
přijata opatření, s cílem informovat nejbližší letadla. 

13.4.3.4.3.5 Je-li použití určeného minima rozstupu 
závislé na intervalech pravidelných hlášení o poloze, 
stanoviště ATC nesmí použít periodické kontrakty 
s intervalem hlášení větším, než je požadovaný 
interval hlášení. 

13.4.3.4.3.6 Když očekávané hlášení polohy není 
přijato v průběhu stanoveného časového parametru, 
musí být přijata odpovídající opatření ke zjištění 
polohy letadla. 

Poznámka 1: Toho může být dosaženo užitím 
dotazovacího kontraktu ADS, CPDLC nebo hlasové 
komunikace nebo přijetím následujícího periodického 
hlášení. 

Poznámka 2: Požadavky týkající se poskytování 
pohotovostní služby jsou obsaženy v Hlavě 9. 

 

13.4.3.4.4 Prověrky výkonů 

13.4.3.4.4.1 Stanoviště ATC poskytující službu 
ADS-C letadlům musí prověřit trojrozměrnou 
polohovou informaci ADS-C přijatou z letadla 
prostřednictvím hlášení pilota a/nebo shodou 
s letovým plánem. 

13.4.3.4.4.2  Pilot letadla, jehož polohová informace 
odvozená z ADS-C je v povolené toleranci, nemusí 
být o takovém ověření uvědomen. 

13.4.3.4.4.3 Jestliže zobrazená polohová 
informace není v rozmezí schválené tolerance nebo 
když je neshoda nad povolenou tolerancí zjištěna po 
ověření, pilot o tom musí být uvědomen a musí být 
požádán, aby prověřil navigační systém letadla. 

13.4.3.4.4.4 Řídící musí nastavit zobrazení 
a provést patřičné prověření jeho přesnosti v souladu 
s instrukcemi předepsanými příslušným úřadem 
odpovědným za zobrazení ADS-C nebo daný 
integrovaný zobrazovací systém.  
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13.4.3.4.4.5 Řídící musí být přesvědčen, že 
funkční schopnost zobrazovacího systému ADS-C 
nebo integrovaného zobrazovacího systému, stejně 
tak jako zobrazovaná informace, je dostatečná pro 
funkce, které mají být vykonávány. 

13.4.3.4.4.6  Řídící musí hlásit v souladu s místními 
postupy jakoukoli chybu v zařízení nebo jakoukoli 
událost vyžadující šetření nebo jakékoli jiné okolnosti, 
které mohou učinit poskytování služeb na bázi 
zobrazování poloh ADS-C složité nebo nepraktické. 

13.4.3.4.5 Nouzová hlášení 

Poznámka: Pro indikaci, že je ve stavu nouze 
nebo je nouzový stav ukončen, může letadlo 
vybavené ADS-C používat nouzový mód následovně: 

a) nouze; a 

b) nouzový stav zrušen. 

13.4.3.4.5.1  Když je přijato hlášení ADS-C 
s indikací nouzového stavu, řídící odpovědný za let 
musí potvrdit příjem informace nejvhodnějším 
komunikačním prostředkem. 

13.4.3.4.5.2 Oba systémy ADS-C, palubní 
i pozemní, musí být schopny podporovat nouzový 
mód provozu ADS-C k pomoci pohotovostním 
postupům ATC a k  asistenci při provádění pátrání a 
záchrany. V případě, že letadlo je nebo se jeví být 
v jakékoli formě nouze, musí mu být řídícím 
poskytnuta všechna možná pomoc. 

Poznámka: Palubní systém ADS-C umožňuje 
pilotovi iniciovat nouzový mód. Rovněž může umožnit 
letadlu automaticky nastavit nouzový mód. 

13.4.3.4.5.3  Pozemní systém ADS-C musí 
rozpoznat zahájení, změnu a ukončení nouzového 
módu a dát výstrahu řídícímu. Pozemní systém ADS-
C musí být schopen měnit četnost nouzových hlášení, 
jestliže je to nezbytné. Pozemní systém ADS-C musí 
být schopen potlačit indikaci nouze. 

13.4.3.4.6 Poruchy zařízení 

Poznámka: Neočekává se, že pilot bude 
uvědomen o jakékoli poruše ADS-C monitorovacími 
prostředky na palubě. 

13.4.3.4.6.1 Porucha palubního systému ADS-C 

13.4.3.4.6.1.1 Po přijetí zprávy o poruše palubního 
systému musí řídící: 

a) informovat pilota o poruše; 

b) informovat pilota o požadavku na hlášení poloh 
hlasem nebo CPDLC; a 

c) učinit nezbytná opatření k zajištění náhradního 
rozstupu, je-li to požadováno. 

13.4.3.4.6.1.2 Když letadlo s poruchou ADS-C po 
vzletu letí v nebo je očekáváno, že vstoupí do 
prostoru, kde je funkční zařízení ADS-C s určitou 
schopností povinné, stanoviště ATC, kterého se to 
týká, by mělo usilovat o zajištění pokračování letu na 
letiště prvního zamýšleného přistání v souladu 
s letovým plánem. Nicméně za některých okolností 
nemusí být pokračování letu umožněno z důvodu 

provozu nebo uspořádání vzdušného prostoru. 
V takovém případě může být letadlo požádáno, aby se 
vrátilo na letiště vzletu nebo přistálo na nejbližším 
vhodném letišti vyhovujícím danému provozovateli. 

13.4.3.4.6.1.3 V případě poruchy ADS-C, která je 
zjištěna před vzletem z letiště, kde není možné 
provést opravu, mělo by být letadlu, kterého se to 
týká, umožněno pokračovat nejkratším možným 
způsobem na nejbližší vhodné letiště, na kterém by 
mohla být oprava uskutečněna. Když je uděleno 
takovému letadlu povolení, stanoviště ATC by mělo 
vzít do úvahy existující a předpokládanou provozní 
situaci a může měnit čas vzletu, letovou hladinu nebo 
trať zamýšleného letu. V průběhu letu může nastat 
nutnost dalších úprav. 

13.4.3.4.6.2 Odstavení pozemního systému ADS-C 

13.4.3.4.6.2.1 V případě plánovaného odstavení 
pozemního systému ADS-C je nutné: 

a) vydat NOTAM informující všechny dotčené strany 
o době odstavení; 

b) stanovit hlášení poloh hlasovým hlášením nebo 
CPDLC; a 

c) stanovit náhradní postupy pro zajištění rozstupů, 
je-li to požadováno. 

13.4.3.4.6.2.2 V případě neplánovaného odstavení 
pozemního systému ADS-C poskytovatel ATS, 
kterého se to týká, musí: 

a) informovat všechna dotčená letadla a oznámit jim 
požadavek na hlášení poloh hlasovým hlášením 
nebo CPDLC; 

b) učinit nezbytná opatření k zajištění náhradních 
rozstupů, je-li to požadováno; 

c) informovat sousední stanoviště ATS přímou 
koordinací; a 

d) informovat všechny zúčastněné strany 
publikováním NOTAMu, je-li to vhodné. 

13.5 Použití ADS-C při zajištění minima 

rozstupu 

13.5.1 Všeobecně 

Poznámka: V systému ATC založeném na ADS-C 
je přesnost polohové informace zobrazované řídícímu 
závislá na palubním navigačním nebo polohovém 
systému. Proto jakákoli degradace palubního 
systému, která má vliv na navigační schopnosti 
letadla, bude mít rovněž vliv na přesnost polohových 
informací zobrazovaných řídícímu. 

13.5.1.1 Jestliže je při poskytování služby 
řízení letového provozu použito ADS-C, uplatňují se 
postupy a minima uvedená v této části. 

13.5.1.1.1 Využití polohových hlášení ADS-C 
k zajištění rozstupů může být použito pouze, když je 
přiměřená jistota, že hlášení ADS-C nebudou 
přerušena. 

13.5.2 Určení obsazení hladiny 

13.5.2.1 Hodnota tolerance, která musí být 
použita ke stanovení, že ADS-C informace o hladině 
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zobrazovaná řídícímu je přesná, musí být ±60 m  
(±200 ft) v prostoru RVSM. V ostatních prostorech 
musí být ±90 m (±300 ft) s výjimkou, kdy příslušné 
úřady ATS mohou určit nižší kritérium, ale ne méně 
než ±60 m (±200 ft), jestliže je to shledáno za 
výhodnější. 

13.5.2.2 Jestliže informace ADS-C o hladině 
není ve schválených tolerancích, informace musí být 
ověřena hlasovým hlášením nebo CPDLC. Kde bylo 
zjištěno, že hladinová informace ADS-C je nesprávná, 
příslušný odpovědný úřad ATS musí stanovit opatření, 
která se musí učinit ve vztahu k zobrazení a použití 
takovéto informace. 

13.5.2.3 Jestliže bylo letadlu povoleno opustit 
hladinu, manévr se považuje za zahájený a dříve 
obsazená hladina za uvolněnou, pokud informace 
o hladině odvozená z ADS indikuje změnu více než 
90 m (300 ft) v očekávaném směru od dříve přidělené 
hladiny nebo to bylo ověřeno přijetím hlášení CPDLC 
nebo hlasového hlášení pilota. 

13.5.2.4 Letadlo, které je ve stoupání nebo 
klesání, je považováno, že křižovalo hladinu, když 
hladinová informace ADS-C indikuje, že minulo tuto 
hladinu v požadovaném směru o více než 90 m 
(300 ft) nebo to bylo ověřeno přijetím hlášení CPDLC 
nebo hlasového hlášení pilota. 

13.5.2.5 Letadlo, které je ve stoupání nebo 
klesání, je považováno, že dosáhlo hladinu, do které 
bylo povoleno, když bylo přijato potvrzení o dosažení 
přidělené hladiny prostřednictvím CPDLC nebo 
hlasového hlášení pilota. Letadlo může být 
považováno, že udržuje přidělenou hladinu, tak 
dlouho, dokud hladinová informace ADS-C zůstává 
v příslušných tolerancích, jak jsou stanoveny 
v ust. 13.5.2.1. 

Poznámka: Kontrakt události rozsahu hladinové 
odchylky může být použit k trvalému sledování 
dodržování příslušných hodnot hladinové tolerance 
letadlem. 

13.5.2.5.1 Když je pro ověření, že letadlo dosáhlo 
povolenou hladinu použito CPDLC, měla by být 
použita zpráva vzestupným spojem číslo 129, 
REPORT MAINTAINING (hladina) nebo zpráva 
vzestupným spojem číslo 200, REPORT REACHING. 

Poznámka: Zpráva vzestupným spojem číslo 175, 
REPORT REACHING (hladina) neposkytuje stejnou 
jistotu, že letadlo udržuje přidělenou hladinu. 
V takových případech, kdy systém pro řízení 
a optimalizaci letu (flight management system) byl 
nastaven pilotem, aby odpovídal automaticky na tuto 
zprávu, odpověď může být vyslána, když letadlo 
dosáhne přidělenou hladinu, bez ohledu, zda letadlo 
tuto přidělenou hladinu udržuje. 

13.5.2.6 Kde je zamýšleno zajišťovat vertikální 
rozstupy pod převodní hladinou použitím informace 
o hladině ADS-C, příslušný úřad musí zajistit, že 
taková informace je přepočtena na příslušnou 
tlakovou nadmořskou výšku. 

13.5.3 Aplikace horizontálních rozstupů 

použitím polohové informace ADS-C 

Poznámka 1: Faktory, které musí řídící brát v úvahu 
při stanovení rozstupů, které mají být aplikovány za 
konkrétních okolností za účelem zajištění, že minimum 
rozstupu nebude porušeno, zahrnují relativní kurzy 
a rychlosti, technická omezení ADS-C, zátěž řídícího 
a jakékoli potíže způsobené komunikačním zahlcením. 

Poznámka 2: Informace ke stanovování a aplikaci 
minim rozstupů jsou obsaženy v Manual on Airspace 
Planning Methodology for the Determination of 
Separation minima (ICAO Doc 9689). 

13.5.3.1 Podélné vzdálenostní rozstupy na 
základě ADS-C jsou podrobně uvedeny v Hlavě 5, 
ust. 5.4.2.9 tohoto předpisu. 

13.5.3.2 Odpovědné úřady ATS musí zajistit, 
že postupy pro nepředvídané události jsou k dispozici 
tak, aby mohly být použity v případě degradace 
informace ADS-C z důvodu ztráty požadované 
navigační výkonnosti. 

13.5.3.3 Minima vzdálenostních rozstupů pro 
použití ADS-C mohou být aplikována mezi polohami 
letadel odvozenými z ADS-C nebo mezi polohami 
odvozenými z ADS-C a radaru nebo polohami 
odvozenými z ADS-B. Polohy letadel musí být 
extrapolovány nebo interpolovány podle nutnosti, aby 
se zajistilo, že reprezentují polohy letadel ve 
společném čase. 

13.5.3.3.1 Zobrazené symboly poloh ADS-C by 
měly řídícímu umožnit rozlišit mezi hlášenými 
extrapolovanými a interpolovanými polohami. Když je 
jakákoli pochybnost týkající se integrity informace 
zobrazené jako extrapolovaný nebo interpolovaný 
symbol polohy, musí být poloha aktualizována žádostí 
o požadovaný kontrakt.  

13.5.3.3.2 ADS-C rozstupy nesmí být aplikovány 
mezi letadly vyčkávajícími nad stejným vyčkávacím 
fixem. Použití horizontálního rozstupu mezi 
vyčkávajícím letadlem a jinými lety musí být 
předmětem požadavků a postupů předepsaných 
příslušným úřadem ATS. 

13.5.3.4 Informace odvozené ze zobrazení 
ADS-C nesmí být použity k vektorování letadel. 

Poznámka: Vektorování použitím ADS-C může být 
možné v budoucnu v případech, kde přehledová 
a komunikační výkonnost bude porovnatelná 
s výkonností radarových systémů a přímou hlasovou 
komunikací využívající VKV. 

 

 
 
 
  


