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HLAVA 15 – POSTUPY PRO NOUZOVÉ SITUACE, ZTRÁTU SPOJENÍ A NENADÁLÉ SITUACE

15.1 Nouzové postupy  

15.1.1 Všeobecně 

15.1.1.1 Rozdílnost okolností, za jakých se 
mohou nouzové situace vyskytnout, vylučují stanovit 
přesné podrobné postupy, které by se měly dodržovat. 
Postupy zde naznačené jsou myšleny jako všeobecný 
návod pro personál letových provozních služeb. Při 
řešení nouzových situací musí stanoviště řízení 
letového provozu udržovat plnou a dokonalou 
koordinaci a personál musí jednat podle svého 
nejlepšího úsudku.  

Poznámka 1: Dodatečné postupy, které se mají 
používat při nouzových a jiných zvláštních případech 
při používání přehledového systému ATS, jsou 
obsaženy v Hlavě 8, ust. 8.8.1. 

Poznámka 2: Jestliže pilotovi letadla nacházejícího 
se ve stavu nouze nařídilo předtím ATC zvolit určitý 
kód odpovídače a/nebo určitý ADS-B nouzový mód, 
tento kód a/nebo mód budou za normálních okolností 
udržovány, pokud se pilot za zvláštních okolností 
nerozhodne jinak nebo se mu jinak neoznámí. Kde 
ATC nepožadovalo nastavení kódu nebo nouzového 
módu, pilot nastaví odpovídač na mód A, kód 7700 
a/nebo na příslušný ADS-B nouzový mód.  

Poznámka 3: Některá letadla vybavená avionikou 
ADS-B první generace mají pouze schopnost vysílat 
všeobecnou nouzovou výstrahu, bez ohledu na kód 
nastavený pilotem. 

Poznámka 4: Některá letadla vybavená avionikou 
ADS-B první generace nemají schopnost zapnout 
IDENT v případě zvoleného nouzového a/nebo 
pilnostního módu.  

15.1.1.2  Pokud letadlo vyhlásilo stav nouze, 
stanoviště ATS by mělo přijmout příslušná 
a odpovídající následující opatření: 

a) provést všechny nezbytné kroky pro zjištění 
identifikace a typu letadla, povahy nouze, úmyslů 
letové posádky, polohy a hladiny letadla, pokud 
tyto údaje nejsou jasně oznámeny letovou 
posádkou nebo jinak známy; 

b) rozhodnout o nejvhodnější pomoci, která může být 
letadlu poskytnuta; 

c) zajistit pomoc jakéhokoli jiného stanoviště ATS 
nebo jiných služeb, které mohou poskytnout 
letadlu pomoc; 

d) poskytnout letové posádce jakékoli požadované 
informace a další závažné informace jako např. 
podrobnosti o vhodných letištích, minimální 
bezpečné nadmořské výšky, meteorologické 
informace; 

e) získat od provozovatele nebo letové posádky další 
závažné informace, jako např. počet osob na 
palubě, množství zbývajícího paliva, možnou 
přítomnost nebezpečných materiálů na palubě 
a jejich druh; a 

f) uvědomit příslušná stanoviště ATS a úřady podle 
místních směrnic.  

15.1.1.3 Pokud je to možné, neměly by se 
provádět změny kmitočtů a kódů SSR. Tyto změny by 
se měly provádět za normálních okolností pouze 
v případě, že je možné dotyčnému letadlu poskytnout 
lepší službu. Instrukce k manévrování letadlu, které 
má poruchu motoru, by měly být omezeny na 
minimum. Ostatní letadla letící v blízkosti letadla 
v nouzi by se měla podle vhodnosti informovat. 

Poznámka: Informace obsažené v ust. 15.1.1.2 e) 
se od letové posádky vyžadují pouze v tom případě, 
že tyto informace nejsou k dispozici od provozovatele 
nebo z jiných zdrojů a dotazy se omezují jen na 
důležité informace. 

15.1.2 Přednost 

Letadlu, o kterém je známo nebo se předpokládá, že 
je ve stavu nouze včetně protiprávního činu, se musí 
dát přednost před všemi ostatními letadly. 

15.1.3 Protiprávní čin a hrozba bombou na 
palubě 

15.1.3.1 Personál letových provozních služeb 
musí být připraven rozpoznat jakýkoliv náznak výskytu 
protiprávního činu vůči letadlu. 

15.1.3.2 Kdykoliv je podezření na protiprávní 
čin vůči letadlu a kde automatické zvýraznění SSR 
módu A, kódu 7500 a kódu 7700 není k dispozici, 
musí se řídící pokusit ověřit své podezření nastavením 
dekodéru SSR na mód A, kód 7500 a potom na kód 
7700. 

Poznámka: Od letadla vybaveného odpovídačem 
SSR se očekává, že jej nastaví na mód A, kód 7500, 
aby přesně označilo, že je vystaveno protiprávnímu 
činu. Letadlo však může nastavit odpovídač na mód A, 
kód 7700, aby naznačilo, že mu hrozí vážné 
a bezprostřední nebezpečí a že žádá okamžitou 
pomoc. Letadlo vybavené vysílači jiného přehledového 
systému, včetně ADS-B a ADS-C, může poslat 
nouzový a/nebo pilnostní signál všemi dostupnými 
prostředky. 

15.1.3.3 Kdykoli je známo nebo je podezření na 
protiprávní čin vůči letadlu nebo byla přijata hrozba 
bombou na palubě, stanoviště ATS musí urychleně 
věnovat pozornost požadavkům nebo předvídaným 
potřebám letadla, včetně žádostí o důležité informace 
vztahující se k navigačním zařízením, postupům 
a službám na trati letu a na jakémkoli letišti 
zamýšleného přistání, a musí přijmout taková  
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opatření, která jsou nezbytná k urychlenému 
provedení všech částí letu. 

15.1.3.3.1 Stanoviště ATS musí také: 

a) vysílat a pokračovat ve vysílání informací 
souvisejících s bezpečným provedením letu, aniž 
očekávají odpověď od letadla; 

b) sledovat a zakreslovat průběh letu prostředky, 
které jsou k dispozici, a koordinovat předání řízení 
se sousedními stanovišti ATS, aniž by se od 
letadla vyžadovalo vysílání nebo jiné reakce, 
pokud není spojení s letadlem normální; 

c) informovat a pokračovat v předávání informací 
příslušným stanovištím ATS, včetně těch stanovišť 
v sousedních letových informačních oblastech, 
která mohou být průběhem letu dotčena; 

Poznámka: Při uplatňování tohoto ustanovení je 
nutné uvážit všechny faktory, které mohou ovlivnit 
průběh letu, včetně vytrvalosti letu a možnosti 
náhlých změn trati a letiště určení. Účelem je 
v maximálním předstihu, který okolnosti dovolují, 
poskytovat každému stanovišti ATS příslušné 
informace související s očekávaným nebo možným 
proniknutím letadla do prostoru jeho odpovědnosti. 

d) uvědomit: 

1) provozovatele nebo jeho určeného zástupce; 

2) příslušné záchranné koordinační středisko 
v souladu s příslušnými postupy stavu 
pohotovosti; 

3) příslušný orgán určený státem; 

Poznámka: Předpokládá se, že určený 
bezpečnostní orgán a/nebo provozovatel uvědomí 
ihned další zúčastněné v souladu s předem 
stanovenými postupy. 

e) předávat příslušné zprávy vztahující se 
k okolnostem souvisejícím s protiprávním činem 
mezi letadlem a určenými úřady. 

Poznámka: Tyto zprávy zahrnují, ale nejsou 
omezeny na: počáteční zprávy deklarující incident; 
aktualizované zprávy o existujícím incidentu; 
zprávy obsahující rozhodnutí učiněné příslušnými 
orgány; zprávy o předání odpovědnosti; zprávy 
o přijetí odpovědnosti; zprávy označující, že daný 
subjekt není nadále angažován v incidentu; 
a zprávy uzavírající incident. 

15.1.3.4  Pokud je přijata hrozba bombou nebo 
jiným výbušným zařízením na palubě letadla, musí se 
dodržovat následující dodatečné postupy. Stanoviště 
ATS, které přijalo informaci o hrozbě, musí: 

a) pokud má přímé spojení s letadlem, neprodleně 
informovat letovou posádku o hrozbě a o dalších 
okolnostech týkajících se hrozby; nebo 

b) pokud nemá přímé spojení s letadlem, informovat 
letovou posádku co nejrychleji přes jiné stanoviště 
ATS nebo jinými způsoby.  

15.1.3.5  Stanoviště ATS, které má letadlo na 
spojení, musí zjistit záměry letové posádky 
a informovat o nich ostatní stanoviště ATS, která 
mohou být tímto letem dotčena. 

15.1.3.6 Letadlu musí být poskytovány služby 
bez jakéhokoli zdržení a přitom musí být v maximální 
možné míře zajištěno, že bezpečnost jiných letadel, 
osob nebo pozemních zařízení nebude ohrožena. 

15.1.3.7 Letadlu za letu se musí bez zdržení 
vydat znovupovolení na vyžádané nové letiště určení. 
Jakákoli žádost letové posádky o stoupání nebo 
klesání za účelem vyrovnání nebo snížení rozdílu 
okolního tlaku vzduchu s tlakem v kabině musí být 
schválena co nejdříve, jak je to jen možné. 

15.1.3.8  Letadlo na zemi by mělo být 
upozorněno, aby zůstalo pokud možno co nejdále od 
ostatních letadel a zařízení a podle vhodnosti opustilo 
dráhu. Letadlo by mělo být instruováno pojíždět na 
určené nebo izolované parkovací místo v souladu 
s místními směrnicemi. Pokud letová posádka 
a cestující opustí ihned letadlo, ostatní letadla, vozidla 
a personál by měly být udržovány v bezpečné 
vzdálenosti od ohroženého letadla. 

15.1.3.9  Stanoviště ATS nesmí letové posádce 
dávat jakékoli rady nebo návrhy k činnosti, pokud jde o 
výbušná zařízení. 

15.1.3.10  Letadlo, o kterém je známo nebo se 
předpokládá, že je předmětem protiprávního činu, 
nebo které z jiných důvodů vyžaduje separaci od 
normální letištní činnosti, se musí povolit na stanovené 
izolované parkovací místo. Tam, kde takové izolované 
parkovací místo nebylo stanoveno nebo není 
k dispozici, se letadlo musí povolit do místa v prostoru 
nebo v prostorech k tomu vybraných podle předchozí 
dohody s letištním orgánem. Povolení k pojíždění 
musí určovat trasu pojíždění, která povede 
k parkovacímu místu. Tato trasa musí být volena 
s ohledem na minimalizaci nebezpečí pro veřejnost, 
ostatní letadla a zařízení na letišti. 

Poznámka: Viz Předpis L 14, Hlava 3. 

15.1.4 Nouzové klesání 

15.1.4.1 Činnost stanoviště ATS 

Po zjištění, že letadlo provádí nouzové klesání, se 
musí ihned učinit všechna příslušná opatření 
k ochraně všech dotčených letadel. Příslušná opatření 
mohou zahrnovat následující, v pořadí vhodném pro 
dané okolnosti: 

a) vysílat nouzovou zprávu; 

b) vydat provozní informaci a/nebo instrukce 
letadlům ovlivněným klesáním; 

c) sdělit minimální nadmořskou výšku a nastavení 
výškoměru pro danou oblast provozu; a  

d) informovat všechna ostatní stanoviště ATS, která 
by mohla být dotčena nouzovým klesáním. 

15.1.4.2 Činnost pilota letadla při nouzovém 
klesání 

Pilot musí provést následující kroky co možná nejdříve 
v pořadí vhodném pro dané okolnosti: 

a) pilotovat letadlo, jak pilot uzná za vhodné; 
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b) uvědomit příslušné stanoviště ATS o nouzovém 
klesání, a pokud je schopen, uvědomit ho i o 
záměrech; 

c) nastavit odpovídač na kód 7700 a, pokud je to 
možné, vybrat příslušný nouzový mód na ADS-B 
a/nebo ADS-C; 

d) zapnout vnější světla letadla (přiměřená 
příslušným provozním omezením); 

e) dávat si pozor na konfliktní provoz, jak vizuálně, 
tak a s využitím ACAS (je-li jím letadlo vybaveno); 
a 

f) po ukončení nouzového klesání koordinovat další 
záměry s příslušným stanovištěm ATS. 

Poznámka: Postupy pro použití ACAS jsou 
obsaženy v Hlavě 3 Dílu 3 Části III Předpisu L 8168. 

15.1.4.3 Činnost pilota letadla po obdržení 
vysílání o nouzovém klesání 

Pokud není stanovištěm ATS výslovně instruován, aby 
opustil daný prostor nebo ohrožen bezprostředním 
nebezpečím, pilot musí provést následující činnosti: 

a) pokračovat v souladu s aktuálním povolením 
a udržovat poslech na frekvenci v používání pro 
jakékoli další instrukce ATS; a 

b) dávat pozor na konfliktní provoz, jak vizuálně, tak 
s využitím systému ACAS (je-li jím letadlo 
vybaveno). 

15.2 Zvláštní postupy pro nenadálé 
situace za letu v letovém prostoru nad oceánem  

15.2.1 Úvod 

15.2.1.1 Ačkoliv nejsou obsaženy všechny 
možné nenadálé situace, postupy uvedené 
v ust. 15.2.2, 15.2.3 a 15.2.4 popisují nejčastější 
případy, jako jsou: 

a) neschopnost dodržet přidělené povolení z důvodu 
meteorologických podmínek  (viz ust. 15.2.4); 

b) odchýlení tratě napříč převládajícím tokem 
letového provozu (například v důsledku lékařské 
nouzové situace (viz ust. 15.2.2 a 15.2.3)); a 

c) ztráta nebo význačné snížení požadované 
navigační výkonnosti v prostoru, kde požadovaná 
navigační výkonnost je nezbytná pro bezpečné 
provedení letů, nebo ztráty přetlaku v kabině (viz 
ust. 15.2.2 a 15.2.3).  

Poznámka: Postupy pro případ degradace 
navigačních schopností obsahuje Hlava 5, ust. 5.2.2.  

15.2.1.2  Pilot musí přijmout opatření 
nezbytná pro zajištění bezpečnosti letadla a stanovit 
posloupnost opatření, která mají být provedena, 
s ohledem na převažující okolnosti. Řízení letového 
provozu musí poskytnout veškerou možnou pomoc. 

15.2.2 Všeobecné postupy 

Poznámka: Obr. 15-1 pomáhá při pochopení a 
použití postupů pro nenadálé situace uvedených v ust. 
15.2.2 a 15.2.3.  

15.2.2.1  Jestliže letadlo není schopno 
pokračovat v letu v souladu s povolením ATC, musí 
obdržet změněné povolení, pokud je to možné, před 
zahájením jakékoliv akce.   

 

15.2.2.2  Jestliže nemůže být povolení 
obdrženo předem, měly by být použity následující 
postupy pro nenadálé situace, dokud není přijato 
změněné povolení. Všeobecně by měla být letadlem 
letěna taková offsetová hladina a letadlo by mělo letět 
na takové offsetové trati, kde je menší 
pravděpodobnost setkání s jinými letadly. Konkrétně 
pak pilot musí: 

a) opustit povolenou trať nebo trať ATS zpočátku 
změnou kurzu nejméně o 30 stupňů doprava nebo 
doleva za účelem nalétnutí a udržování 5,0 NM 
(9,3 km) offsetu od  paralelní tratě ve stejném 
směru nebo tratě ATS. Směr zatáčky by měl být 
stanoven na základě jednoho nebo více 
z následujících činitelů: 

 1) poloha letadla vzhledem k uspořádání tratí 
nebo traťovému systému ATS; 

 2) směr letů a letové hladiny přidělené přilehlým 
tratím; 

 3) směr na náhradní letiště; 

 4) jakákoliv strategická letěná příčná offsetová 
trať; a 

 5) výška nad terénem; 

 

b) trvale sledovat konfliktní provoz jak vizuálně, tak 
pomocí ACAS (pokud je tímto zařízením letadlo 
vybaveno), ACAS je po celou dobu ponechán 
v režimu RA, pokud není provozními omezeními 
letadla předepsáno jinak; 

c) zapnout všechna vnější letadlová světla 
(v závislosti na provozních omezeních);  

d) udržovat vždy zapnutý SSR odpovídač, když lze 
squawk 7700, podle vhodnosti a je-li vybaveno 
ADS-B nebo ADS-C, zvolit příslušnou nouzovou 
funkcionalitu; 

e) jakmile je to možné, informovat řízení letového 
provozu o jakékoli odchylce od jemu přidělené 
tratě; 

f) ke spojení během nenadálé nebo nouzové situace 
použít prostředky podle vhodnosti (tj. hlasové 
a/nebo CPDLC); 

g) pokud je použito hlasové spojení, musí být použit 
příslušný radiotelefonní tísňový (MAYDAY) nebo 
pilnostní (PAN PAN) signál, pokud možno 
opakovaný třikrát; 

h) pokud jsou nouzové situace komunikovány 
prostřednictvím CPDLC, může řídící odpovídat 
prostřednictvím CPDLC. Nicméně řídící se rovněž 
může pokusit navázat s letadlem hlasové spojení; 

 Poznámka: Poradenský materiál týkající se 
nouzových postupů pro řídící, operátory rádií a 
letové posádky při datovém spojení lze nalézt 
v dokumentu Global Operational Data Link (GOLD) 
Manual (Doc 10037).  

i) navázat spojení a varovat blízká letadla vysíláním 
na kmitočtech v používání a ve vhodných 
intervalech na kmitočtu 121,5 MHz (nebo, jako 
záloha, na kmitočtu 123,45 MHz kanálem 
INTERPILOT): identifikace letadla, povaha 
tísňového stavu, úmysly pilota, poloha (včetně 
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označení tratě ATS nebo kódu tratě, dle vhodnosti) 
a letová hladina; a 

j) řídící by se měl pokusit určit povahu nouzové 
situace a zjistit jakoukoli potřebnou pomoc. 
Následná činnost ATC s ohledem na toto letadlo 
musí vycházet z úmyslů pilota a celkové provozní 
situace. 

 

15.2.3 Používaná opatření v případě 
offsetu od tratě 

Poznámka: Činnosti, které je třeba provést, 
budou dány posouzením situace pilotem a potřebou 
zajistit bezpečnost letadla. Činitele, které pilot 
zohledňuje při odchýlení se z povolené tratě nebo 
tratě nebo hladiny ATS bez povolení ATC, zahrnují, 
mimo jiné:  

a) provoz v rámci systému paralelních tratí;  

b) možnost uživatelem preferovaných tratí (UPR) 
paralelních k trati letadla nebo trati ATS;  

c) povaha nenadálé situace (např. závada palubního 
systému); a  

d) činitele počasí (např. konvektivní počasí v nižších 
letových hladinách).  

15.2.3.1 Pokud je to možné, udržovat 
přidělenou letovou hladinu dokud není dosaženo 
paralelní tratě stejného směru nebo tratě ATS 
s offsetem 9,3 km (5,0 NM). Pokud to možné není, 
nejprve v provozně proveditelné míře minimalizovat 
rychlost klesání.  

15.2.3.2 Jakmile je dosaženo paralelní tratě 
stejného směru nebo tratě ATS s offsetem 9,3 km 
(5,0 NM), buď:  

a) klesat pod FL 290 a dosáhnout vertikálního offsetu 
150 m (500 ft) od obvykle používaných letových 
hladin a pokračovat, jak vyžaduje provozní situace 
nebo, pokud bylo získáno povolení ATC, v souladu 
s tímto povolením; nebo 

 Poznámka 1: Obvykle používané letové hladiny 
jsou ty, které jsou uvedeny v Dodatku 3 Předpisu 
L 2.  

 Poznámka 2: Klesání pod FL 290 se považuje za 
vhodné zejména v provozech, kde existuje 
převládající letový tok (např. východ-západ) nebo 
paralelní traťový systém, kde bude odchýlená 
trajektorie letadla pravděpodobně křižovat 
sousední tratě nebo tratě ATS. Klesání pod FL 290 
může snížit pravděpodobnost konfliktu s jiným 
letadlem, událostí ACAS RA a zpoždění při 
získávání opraveného povolení ATC.  

b) dosáhnout vertikálního offsetu 150 m (500 ft) 
(nebo vertikálního offsetu 300 m (1000 ft), pokud je 
nad FL 410) od obvykle používaných letových 
hladin a pokračovat, jak vyžaduje provozní situace 
nebo, pokud bylo získáno povolení ATC, v souladu 
s tímto povolením.  

Poznámka: Systémové chyby výškoměru (ASE) 
mohou mít za následek vertikální vzdálenost méně 
než 150 m (500 ft) (méně než 300 m (1000 ft) nad 
FL410), když je výše uvedený postup pro nenadálé 
situace použit. 

15.2.4 Postupy pro odchýlení se z tratě 
z důvodu počasí 

15.2.4.1  Všeobecné postupy 

Poznámka: Následující postupy jsou určené pro 
vyhýbání se nepříznivým meteorologickým 
podmínkám. 

15.2.4.1.1 Jestliže je vyžadováno odchýlení se 
z tratě z důvodu počasí, pilot by měl zahájit 
komunikaci s ATC prostřednictvím hlasového spojení 
nebo CPDLC. Urychlené odpovědi může být dosaženo 
buď: 

a) uvedením fráze „ŽÁDÁM O ODCHÝLENÍ Z TRATĚ 
Z DŮVODU POČASÍ“ k označení, že je 
požadována přednost na kmitočtu a pro odpověď 
ATC; nebo 

b) žádostí o odchýlení se z tratě z důvodu počasí 
prostřednictvím zprávy o příčné odchylce 
sestupným spojem CPDLC. 

15.2.4.1.2 Pokud je to nutné, pilot by měl zahájit 
komunikaci pilnostním signálem „PAN PAN“ (pokud 
možno třikrát opakovaným) nebo použitím pilnostní 
zprávy sestupným spojem CPDLC. 

15.2.4.1.3 Pilot musí informovat ATC, pokud 
odchýlení z tratě z důvodu počasí není nadále 
požadováno a letadlo se vrací zpět na povolenou trať. 

15.2.4.2 Používaná opatření, jestliže je 
navázáno spojení řídící-pilot 

15.2.4.2.1 Pilot by měl uvědomit ATC a žádat 
povolení pro odchýlení z tratě nebo tratě ATS a, je-li to 
možné, ohlásit rozsah požadované odchylky. Letová 
posádka použije ke komunikaci v průběhu odchýlení 
se z tratě z důvodu počasí jakékoli vhodné prostředky 
(tj. hlasové spojení a/nebo CPDLC). 

Poznámka: Doporučuje se, aby piloti 
kontaktovali ATC s žádostí o povolení co možná 
nejdříve, aby poskytli dostatečný čas pro posouzení 
žádosti a následná opatření. 

15.2.4.2.2 ATC by mělo přijmout jedno 
z následujících opatření: 

a) když může být použit příslušný rozstup, vydá 
povolení pro odchýlení z tratě; nebo 

b) pokud se vyskytuje konfliktní provoz a ATC není 
schopno zajistit příslušný rozstup, ATC musí: 

1) oznámit pilotovi neschopnost vydat povolení 
pro požadované odchýlení z tratě; 

2) vydat pilotovi informaci o konfliktním provozu; a 

3) vyžádat informaci o úmyslech pilota. 

15.2.4.2.3 Pilot by měl provést následující 
postup: 

a) dodržet vydané povolení ATC; nebo 

b) ohlásit ATC úmysly a dodržet postupy popsané 
v  ust. 15.2.4.3 níže. 

15.2.4.3 Používaná opatření, jestliže nelze 
obdržet opravené povolení ATC 

Poznámka: Ustanovení v této části se používají 
v situacích, kdy pilot potřebuje uplatnit pravomoci 
velitele letadla na základě ust. 2.3.1 Předpisu L 2. 
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15.2.4.3.1 Jestliže letadlo požaduje odchýlení od 
tratě nebo tratě ATS k vyhnutí se nepříznivým 
meteorologickým podmínkám a povolení předem 
nelze vydat, povolení ATC musí být obdrženo v co 
nejkratším čase. Do obdržení povolení ATC pilot musí 
provést následující opatření: 

a) pokud je to možné, odchýlit se od zřízené tratě 
nebo traťového systému ATS; 

b) zahájit komunikaci s varováním na blízká letadla 
rozhlasovým vysíláním ve vhodných intervalech: 
identifikace letadla, letová hladina, poloha 
(včetně označení tratě ATS) a úmysly na 
kmitočtu v používání a na 121,5 MHz (nebo, jako 
záloha, na kmitočtu 123,45 MHz – kanálem 
INTERPILOT); 

c) trvale sledovat konfliktní provoz jak vizuálně, tak 
pomocí ACAS (pokud je tímto zařízením letadlo 
vybaveno); 

 
d) zapnout všechna vnější letadlová světla 

(v závislosti na provozních omezeních); 

e) pro odchýlení menší než 9,3 km (5,0 NM) od 
původně povolené tratě nebo tratě ATS udržovat 
letovou hladinu schválenou ATC; 

f) pro odchýlení větší než nebo rovné 9,3 km (5,0 
NM) od původně povolené tratě nebo tratě ATS, 
pokud je letadlo přibližně 9,3 km (5,0 NM) od 
trati, zahájit změnu letové hladiny v souladu 
s Tabulkou 15-1; 

g) pokud pilot obdrží povolení odchýlit se od 
povolené tratě nebo tratě ATS po stanovený 
úsek tratě a následně žádá, ale neobdrží 
povolení odchýlit se od tratě za tímto úsekem, 
měl by pilot použít offset od nadmořské výšky 
v souladu s Tabulkou 15-1, než provede 
odchýlení se za povoleným úsekem; 

 

Tabulka 15-1 

Směr osy 
původně 

povolené tratě 
nebo tratě ATS 

Odchylka větší než 
≥ 9,3 km (5,0 NM) 

Změna letové 
hladiny 

VÝCHOD 
(000o – 179o 

magnetický 
směr) 

VLEVO 
 

VPRAVO 

KLESÁNÍ 90 m 
(300 ft) 

STOUPÁNÍ 90 m 
(300 ft) 

ZÁPAD 
(180o  – 359o 

magnetický 
směr) 

VLEVO 
 

VPRAVO 

STOUPÁNÍ 90 m 
(300 ft) 

KLESÁNÍ 90 m 
(300 ft) 

 

h) při návratu na trať nebo trať ATS udržovat 
schválenou letovou hladinu, když se letadlo 
nachází ve vzdálenosti přibližně 9,3 km (5,0 NM) 
od osy tratě; a 

i) jestliže nebylo navázáno spojení před 
odchýlením se z tratě, pokračovat v pokusech 
o navázání spojení s ATC pro získání povolení. 
Jestliže bylo spojení navázáno, pokračovat 
v informování ATC o svých záměrech a získávat 
informace o význačném provozu.  

Poznámka: Jestliže jako výsledek opatření přijatých 
podle ust. 15.2.4.3.1 pilot vyhodnotí, že se nachází ve 
stejné letové hladině nebo v její těsné blízkosti, ve 
které lze očekávat konflikt, očekává se, že pilot upraví 
trajektorii letu tak, jak je nezbytné, aby se konfliktu 
vyhnul. 

15.3 Postupy pro ztrátu spojení letadlo-
země 

Poznámka 1: Postupy týkající se letadla se ztrátou 
spojení letadlo-země při poskytování přehledové 
služby ATS jsou uvedeny v Hlavě 8, ust. 8.8.3. 

Poznámka 2: Od letadla vybaveného odpovídačem 
SSR se očekává, že jej nastaví na mód A, kód 7600, 
aby označilo, že má ztrátu spojení. Letadlo vybavené 
vysílači jiného přehledového systému, včetně ADS-B a 
ADS-C, může indikovat ztrátu spojení letadlo-země 
všemi dostupnými prostředky. 

Poznámka 3: Některá letadla vybavená avionikou 
ADS-B první generace mají pouze schopnost vysílat 
všeobecnou nouzovou výstrahu, bez ohledu na kód 
nastavený pilotem. 

Poznámka 4: Postupy pro případy vydaných 
odletových povolení neobsahujících zeměpisná nebo 
časová omezení pro hladinu dle letového plánu a 
postupy, které mají být aplikovány, pokud jde o letadlo 
se ztrátou spojení, jsou uvedeny v Hlavě 6, ust. 
6.3.2.5. 

Poznámka 5: Další požadavky týkající se ztráty 
spojení při aplikaci podélného minima rozstupu 50 NM 
RNAV/RNP 10 jsou uvedeny v Hlavě 
5, ust. 5.4.2.6.3.2. 

15.3.1 Nemohou-li stanoviště řízení letového 
provozu udržovat obousměrné spojení s letadly 
letícími v řízené oblasti nebo řízeném okrsku, musí 
postupovat tak, jak je naznačeno v dalších odstavcích. 

15.3.2 Jakmile je známo, že došlo ke ztrátě 
obousměrného spojení, musí se ověřit, zda je letadlo 
schopné přijímat vysílání stanoviště řízení letového 
provozu tím, že se letadlo požádá o provedení 
určitého manévru, který může být pozorován 
přehledovým systémem ATS, nebo, je-li to možné, 
požádá se o vyslání stanoveného signálu 
naznačujícího potvrzení. 

Poznámka: Některá letadla vybavená avionikou 
ADS-B první generace nemají schopnost zapnout 
IDENT v případě zvoleného nouzového a/nebo 
pilnostního módu. 

15.3.3 Nemůže-li letadlo naznačit, že je 
schopné přijímat a potvrzovat vysílání, musí se mezi 
letadlem, které ztratilo spojení, a ostatními letadly 
udržovat rozstupy založené na následujícím 
předpokladu: 

a) Letí-li letadlo v meteorologických podmínkách pro 
let za viditelnosti: 

1) pokračuje v letu v meteorologických 
podmínkách pro let za viditelnosti; 

2) přistane na nejbližším vhodném letišti; a 

3) ohlásí svůj přílet nejrychlejším způsobem 
příslušnému stanovišti řízení letového provozu; 
nebo 

b) letí-li v meteorologických podmínkách pro let podle 
přístrojů nebo jsou-li podmínky takové, že se jeví 
nepravděpodobné, že pilot dokončí let podle bodu 
a): 

 1) ve vzdušném prostoru, kde jsou používány 
procedurální rozstupy, udržuje poslední 
přidělenou rychlost a hladinu nebo minimální 
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letovou nadmořskou výšku, jestliže je vyšší, po 
dobu 20 minut od okamžiku, kdy letadlo 
neohlásilo svoji polohu nad povinným hlásným 
bodem, a potom upraví hladinu a rychlost 
v souladu s podaným letovým plánem, jestliže 
není stanoveno jinak na základě regionálních 
postupů ICAO; nebo 

 2) ve vzdušném prostoru, kde je k poskytování 
služby řízení letového provozu používán 
přehledový systém ATS, udržuje poslední 
přidělenou rychlost a hladinu nebo minimální 
letovou nadmořskou výšku, jestliže je vyšší, po 
dobu 7 minut následujících od: 

 i) času, kdy je dosažena poslední  přidělená 
hladina nebo minimální  letová nadmořská 
výška; nebo 

 ii) času nastavení odpovídače na kód 
7600 nebo vysílače ADS-B na indikaci 
ztráty spojení letadlo-země; nebo 

 iii) času, kdy letadlo neohlásilo svoji polohu 
nad povinným hlásným bodem; 

podle toho, co nastane později, a potom upraví 
hladinu a rychlost v souladu s podaným 
letovým plánem; 

 3) jestliže je let vektorován nebo je směrován 
ATC na souběžné trati (OFFSET) s použitím 
RNAV bez určené meze povolení, musí 
pokračovat nejpřímějším možným způsobem 
na trať platného letového plánu tak, aby se 
připojil ne později než na nejbližším význačném 
bodě, přičemž musí brát v úvahu minimální 
použitelnou letovou nadmořskou výšku; 

 4) pokračuje po trati platného letového plánu na 
příslušné určené navigační zařízení nebo fix 
sloužící letišti příletu, a požaduje-li se shoda 
s bodem 5) níže, bude vyčkávat nad tímto 
zařízením nebo fixem do zahájení klesání; 

 5) zahájí klesání z navigačního prostředku nebo 
fixu uvedeného v bodu 4) co nejblíže 
předpokládanému času přiblížení naposled 
přijatému a potvrzenému nebo, jestliže nebyl 
předpokládaný čas přiblížení přijat a potvrzen, 
v čase nebo co nejblíže vypočítanému času 
příletu vyplývajícímu z platného letového plánu; 

 6) dokončí normální postup přístrojového 
přiblížení specifikovaný pro určené navigační 
zařízení nebo fix; a 

 7) přistane, je-li to možné, do 30 minut po 
vypočítaném času příletu specifikovaném 
v bodu 5) nebo posledním potvrzeném 
předpokládaném času zahájení přiblížení, 
podle toho, který z nich je pozdější. 

Poznámka 1: Ustanovení vztahující se k minimálním 
hladinám obsahuje Předpis L 2, ust. 5.1.2. 

Poznámka 2: Jak je zřejmé z meteorologických 
podmínek zde předepsaných, vztahuje se ust. 15.3.3 
a) na všechny řízené lety, zatímco 15.3.3 b) se 
vztahuje jen na lety IFR. 

Poznámka 3: Viz rovněž ust. 8.6.5.1 b) týkající se 
požadavku na informování letové posádky o účelu 
vektoru a limitu vektoru. 

15.3.4 Opatření přijímaná k zajištění 
vhodných rozstupů se musí přestat zakládat na 
předpokladech uvedených v ust. 15.3.3, když: 

a) bylo zjištěno, že letadlo postupuje jinak, než jak je 
uvedeno v ust. 15.3.3; nebo  

b) s použitím elektronických nebo jiných prostředků 
zjistila stanoviště řízení letového provozu, že 
činnost lišící se od požadované v ust. 15.3.3 lze 
provádět, aniž by to snižovalo bezpečnost; nebo 

c) došla spolehlivá zpráva, že letadlo přistálo. 

15.3.5 Jakmile je známo, že selhalo 
obousměrné spojení, musí se dotyčnému letadlu 
vyslat naslepo příslušné informace o opatřeních 
provedených stanovištěm řízení letového provozu 
nebo příkazy vyvolané nouzovou situací. Pro účely 
tohoto vysílání se použijí dostupné kmitočty, o nichž 
se předpokládá, že je na nich letadlo na poslechu, 
včetně hlasových kmitočtů použitelných 
radionavigačních nebo přibližovacích prostředků. 
Rovněž se musí předat informace týkající se: 

a) meteorologických podmínek příhodných k průletu 
oblačností v prostorech, v nichž se lze vyhnout 
hustému provozu; a 

b) meteorologických podmínek na vhodných letištích. 

15.3.6 Související informace se musí 
poskytnout ostatním letadlům v blízkosti 
předpokládané polohy letadla, které ztratilo spojení. 

15.3.7 Jakmile je známo, že letadlo letící 
v prostoru odpovědnosti stanoviště letových 
provozních služeb zjevně ztratilo radiové spojení, musí 
stanoviště letových provozních služeb o ztrátě spojení 
informovat všechna dotčená stanoviště letových 
provozních služeb na trati letu. To oblastní středisko 
řízení, v jehož prostoru se nachází letiště určení, musí 
podniknout kroky k získání informací o náhradním 
letišti (náhradních letištích) a dalších důležitých 
informací uvedených v podaném letovém plánu, 
nejsou-li takové informace k dispozici. 

15.3.8 Ukazuje-li se, že by řízený let se 
ztrátou spojení mohl pokračovat v letu na náhradní 
letiště (některé z náhradních letišť) uvedené 
v podaném letovém plánu, musí se stanovišti 
(stanovištím) řízení letového provozu náhradního 
letiště (náhradních letišť) a všem ostatním stanovištím 
řízení letového provozu, která by mohla být možným 
letem na náhradní letiště dotčena, oznámit okolnosti 
ztráty spojení a musí být požádána, aby se pokusila 
navázat spojení s tímto letadlem v čase, kdy může být 
v dosahu jejich spojení. To musí platit zejména, když 
bylo na základě dohody s provozovatelem nebo jeho 
určeným zástupcem dotyčnému letadlu naslepo 
vysláno povolení letět na náhradní letiště, nebo když 
jsou na letišti zamýšleného přistání takové 
meteorologické podmínky, že se let na náhradní letiště 
jeví pravděpodobným.  

15.3.9 Když stanoviště řízení letového 
provozu obdrží informaci, že letadlo se ztrátou spojení 
opět spojení navázalo nebo přistálo, musí to ihned 
oznámit stanovišti letových provozních služeb, v jehož 
prostoru letadlo bylo, když došlo ke ztrátě spojení, 
a dalším stanovištím letových provozních služeb na 
trati letu, kterých se to týká. Musí jim předat informace 
nezbytné pro další řízení, pokračuje-li takové letadlo 
v letu. 

15.3.10 Neohlásí-li se letadlo do třiceti minut 
po: 
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a) předpokládaném času příletu oznámeným pilotem; 
nebo 

b) předpokládaném času příletu vypočítaném 
oblastním střediskem řízení; nebo 

c) naposled potvrzeném předpokládaném času 
přiblížení,  

podle toho, který z nich je pozdější, musí se příslušné 
informace o tomto letadle předat provozovatelům nebo 
jejich určeným zástupcům a velitelům všech letadel, 
jichž se to týká. Normální postupy řízení se obnoví, 
jestliže to tito požadují. Je odpovědností provozovatelů 
letadel nebo jejich určených zástupců a velitelů letadel 
rozhodnout, zda obnoví normální provoz nebo 
podniknou jiná opatření. 

15.4  Asistence letům VFR 

15.4.1 Bloudící let VFR a let VFR 
v nepříznivých meteorologických podmínkách 

Poznámka: Bloudící letadlo je letadlo, které se 
význačně odchýlilo od zamýšlené trati nebo které 
hlásí, že nezná svou polohu. 

15.4.1.1 Let VFR, který hlásí, že si není jist 
svou polohou nebo ji nezná, nebo se dostal do 
nepříznivých meteorologických podmínek, by měl být 
považován za let ve stavu nouze a jako s takovým by 
s ním mělo být zacházeno. Za těchto okolností musí 
řídící komunikovat s letadlem jasně, stručně a klidným 
hlasem a v tomto ohledu se musí vyvarovat dotazů na 
pilota ohledně možné chyby, kterou pilot 
pravděpodobně udělal při letu nebo při přípravě na let. 
Za účelem zkvalitnění poskytované asistence by 
v závislosti na podmínkách měl být pilot požádán 
o následující informace: 

a) letové podmínky letadla;  

b) poloha (pokud je známa) a hladina; 

c) rychlost a kurz od poslední známé polohy, podle 
vhodnosti; 

d) zkušenost pilota; 

e) navigační vybavení letadla a zda jsou přijímány 
signály z navigačních prostředků; 

f) mód a nastavený kód SSR, pokud je to vhodné; 

g) schopnost ADS-B; 

h) letiště odletu a určení; 

i) počet osob na palubě; 

j) vytrvalost letu. 

15.4.1.2  Pokud je spojení s letadlem slabé 
nebo rušené, mělo by se letadlu navrhnout stoupat do 
vyšší hladiny, za předpokladu, že to meteorologické 
podmínky a jiné okolnosti dovolují.  

15.4.1.3 Navigační pomoc umožňující pilotovi 
určit polohu letadla může být poskytnuta pomocí 
přehledového systému ATS, zaměřovače, navigačních 
prostředků nebo vizuálně jiným letadlem. Při 
poskytování navigační pomoci je třeba dbát na to, aby 
se letadlo nedostalo do oblačnosti. 

Poznámka: Musí se brát v úvahu možnost, že let 
VFR může zabloudit v důsledku střetu s nepříznivými 
meteorologickými podmínkami. 

15.4.1.4 Pilot by měl dostat zprávy a informace 
o vhodných letištích v jeho blízkosti, kde jsou 
meteorologické podmínky pro let za viditelnosti. 

15.4.1.5 Pokud pilot hlásí problémy 
s udržováním VMC nebo nemožnost udržet VMC, pilot 
by měl být informován o minimální letové nadmořské 
výšce v prostoru, kde se letadlo nachází nebo se 
předpokládá, že se tam nachází. Pokud je letadlo pod 
touto hladinou a jeho poloha byla určena 
s dostatečnou pravděpodobností, letadlu se může 
navrhnout trať, kurz nebo stoupání tak, aby se letadlo 
dostalo do bezpečné hladiny. 

15.4.1.6  Pomoc letu VFR by měla být 
poskytnuta s použitím přehledového systému ATS 
pouze na žádost pilota nebo s jeho souhlasem. Druh 
služby, která by měla být poskytnuta, by měl být 
dohodnut s pilotem. 

15.4.1.7  Při poskytování takové pomoci při 
nepříznivých meteorologických podmínkách je hlavním 
cílem dostat letadlo co nejdříve do VMC. Musí se 
přitom dbát na to, aby se letadlo nedostalo do 
oblačnosti. 

15.4.1.8 Pokud pilotovi okolnosti nedovolí 
vyhnout se IMC, může se postupovat následovně: 

a) ostatní provoz na kmitočtu ATC, který nemůže 
poskytnout žádnou pomoc, může být přeladěn na 
jiný kmitočet, aby se zajistilo, že spojení 
s dotyčným letadlem nebude rušeno, nebo letadlo, 
kterému je poskytována pomoc, může být 
přeladěno na jiný kmitočet; 

b) pokud možno zajistit, aby letadlo provádělo 
všechny zatáčky mimo oblačnost; 

c) neměly by být vydávány instrukce požadující 
prudké manévry; a 

d) instrukce nebo návrhy na snížení rychlosti letadla 
nebo na vysunutí podvozku by měly být pokud 
možno vydávány, když je letadlo mimo oblačnost. 

15.5 Postupy pro nenadálé situace za 
letu  

Poznámka: Text ust. 15.4.1 a 15.4.2 je převzat 
z Předpisu L 11, Hlavy 2 a má povahu standardu. 

15.5.1  Bloudící nebo neidentifikované 
letadlo 

Poznámka 1:  Výrazy „bloudící letadlo“ 
a „neidentifikované letadlo“ mají v tomto ustanovení 
tyto významy: 

Bloudící letadlo 

Letadlo, které se význačně odchýlilo od zamýšlené 
trati nebo které hlásí, že nezná svou polohu.  

Neidentifikované letadlo 

Letadlo, které bylo zpozorováno nebo došlo hlášení, 
že letí v daném prostoru, ale jehož identita nebyla 
získána.  

Poznámka 2: Letadlo může být současně 
považováno jedním stanovištěm za „bloudící letadlo“ 
a jiným stanovištěm za „neidentifikované letadlo“. 

Poznámka 3:  Bloudící nebo neidentifikované 
letadlo může být považováno za letadlo, které je 
předmětem protiprávního činu. Viz Předpis L 11, 
ust. 2.24.1.3. 
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15.5.1.1 Jakmile je stanovišti letových 
provozních služeb známo, že letadlo bloudí, musí 
provést všechna potřebná opatření popsaná v ust. 
15.5.1.1.1 a 15.5.1.1.2, aby pomohlo letadlu 
a poskytlo ochranu jeho letu.  

Poznámka: Navigační pomoc poskytovaná 
stanovištěm letových provozních služeb je zvlášť 
důležitá, jestliže je stanovišti známo, že letadlo bloudí 
nebo že zabloudí do prostoru, kde může dojít 
k zakročování nebo k jakémukoliv jinému ohrožení 
jeho bezpečnosti. 

15.5.1.1.1 Není-li poloha letadla známa, 
stanoviště letových provozních služeb musí: 

a) pokusit se navázat obousměrné spojení 
s letadlem, pokud takové spojení již neexistuje; 

b) použít všech dosažitelných prostředků k určení 
polohy letadla; 

c) informovat stanoviště ATS, do jejichž prostoru 
odpovědnosti letadlo zabloudilo nebo může 
zabloudit, přičemž musí být brány v úvahu všechny 
činitele, které by za daných podmínek mohly 
ovlivnit navigační vedení letadla; 

d) informovat v souladu s místními dohodnutými 
postupy příslušná vojenská stanoviště 
a poskytnout jim příslušný letový plán a další 
informace o bloudícím letadle; 

e) vyžadovat od stanovišť uvedených pod body 
c) a d) a od jiných letadel za letu veškerou pomoc 
při navazování spojení s letadlem a stanovení jeho 
polohy. 

Poznámka: Postupy podle bodů d) a e) platí také 
pro stanoviště ATS, která byla informována podle 
bodu c).  

15.5.1.1.2 Když je poloha letadla zjištěna, musí 
stanoviště letových provozních služeb: 

a) oznámit letadlu jeho polohu a instrukce pro opravu 
letu; a 

b) v případě potřeby předat jiným stanovištím ATS 
a příslušným vojenským stanovištím nezbytné 
informace týkající se bloudícího letadla a všech 
letadlu poskytnutých rad. 

15.5.1.2 Jakmile je stanovišti letových 
provozních služeb známo, že v jeho prostoru je 
neidentifikované letadlo, musí usilovat o zjištění jeho 
totožnosti, jestliže je to nutné pro poskytování letových 
provozních služeb nebo je tak požadováno příslušným 
vojenským stanovištěm v souladu s místními 
dohodnutými postupy. Proto musí stanoviště letových 
provozních služeb provést ta z následujících opatření, 
která jsou přiměřená daným okolnostem: 

a) pokusit se navázat obousměrné spojení 
s letadlem; 

b) informovat se u ostatních stanovišť letových 
provozních služeb v letové informační oblasti 
a vyžadovat jejich pomoc při navazování 
obousměrného spojení s letadlem; 

c) informovat se u stanovišť letových provozních 
služeb sousedních letových informačních oblastí, 
zda mají informace o letu, a vyžadovat jejich 
pomoc při navazování obousměrného spojení 
s letadlem; 

d) pokusit se získat informace od ostatních letadel 
v daném prostoru. 

15.5.1.2.1 Stanoviště letových provozních služeb 
musí informovat, je-li to nezbytné, příslušné vojenské 
stanoviště ihned, jakmile zjistí totožnost letadla. 

Poznámka: Požadavky na koordinaci mezi 
vojenskými orgány a letovými provozními službami 
jsou stanoveny v Předpisu L 11, ust. 2.16. 

15.5.1.3 Pokud by stanoviště ATS uvážilo, že 
bloudící nebo neidentifikované letadlo může být 
předmětem protiprávního činu, musí být v souladu 
s dohodnutými místními postupy neprodleně 
informován příslušný orgán určený státem. 

15.5.2 Zakročování proti civilním letadlům 

15.5.2.1 Jakmile se stanoviště letových 
provozních služeb dozví, že v prostoru jeho 
odpovědnosti je zakročováno proti letadlu, musí 
provést ta z následujících opatření, která jsou 
přiměřená daným okolnostem: 

a) pokusit se navázat obousměrné spojení 
s letadlem, proti němuž je zakročováno, na 
kterémkoliv použitelném kmitočtu, včetně 
tísňového kmitočtu 121,5 MHz, pokud takové 
spojení není již navázáno; 

b) informovat pilota letadla, proti němuž je 
zakročováno, o zakročování; 

c) navázat spojení se stanovištěm řídícím 
zakročování, které udržuje obousměrné spojení se 
zakročujícím letadlem, a poskytnout mu dostupné 
informace týkající se letadla, proti němuž je 
zakročováno; 

d) je-li to nezbytné, předávat zprávy mezi 
zakročujícím letadlem nebo stanovištěm řídícím 
zakročování a letadlem, proti němuž je 
zakročováno;  

e) v těsné spolupráci se stanovištěm řídícím 
zakročování přijmout nezbytná opatření k zajištění 
bezpečnosti letadla, proti němuž je zakročováno; 

f) informovat stanoviště ATS sousedních letových 
informačních oblastí, jestliže se jeví, že letadlo 
zabloudilo z těchto letových informačních oblastí. 

15.5.2.2 Jakmile se stanoviště letových 
provozních služeb dozví, že je zakročováno proti 
letadlu vně prostoru jeho odpovědnosti, musí provést 
ta z následujících opatření, která jsou přiměřená 
daným okolnostem: 

a) informovat stanoviště ATS, v jehož prostoru 
dochází k zakročování, poskytnout mu dostupné 
informace, které mohou pomoci určit totožnost 
letadla, a požádat jej o provedení opatření podle 
ust. 15.5.2.1; 

b) předávat zprávy mezi letadlem, proti němuž je 
zakročováno, a příslušným stanovištěm ATS, 
stanovištěm řídícím zakročování nebo 
zakročujícím letadlem. 

15.5.3 Vypouštění paliva 

15.5.3.1  Všeobecně  

15.5.3.1.1 Letadlo v nouzi nebo v jiných 
naléhavých situacích může potřebovat vypouštět 
palivo z důvodu snížení maximální přistávací 
hmotnosti, aby bylo zajištěno bezpečné přistání.  
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15.5.3.1.2  Pokud letadlo letící v řízeném 
vzdušném prostoru požaduje vypouštění paliva, musí 
to letová posádka oznámit ATC. Stanoviště ATC musí 
pak s letovou posádkou koordinovat následující:  

a) trať letu, která by pokud možno měla vést mimo 
města, přednostně nad vodou a mimo oblasti, kde 
jsou hlášeny nebo očekávány bouřky; 

b) hladinu letu, která by neměla být nižší než 1800 m 
(6000 ft); a 

c) trvání vypouštění paliva. 

15.5.3.2  Rozstupy 

Ostatní známý provoz musí být, pokud je to 
proveditelné, separován od letadla vypouštějící palivo: 

a) nejméně 19 km (10 NM) horizontálně, ale ne za 
letadlem vypouštějícím palivo; 

b) vertikálním rozstupem za letadlem vypouštějícím 
palivo ve vzdálenosti do 15 minut letu nebo 93 km 
(50 NM): 

1) nejméně 300 m (1000 ft) nad letadlem 
vypouštějícím palivo; a 

2) nejméně 900 m (3000 ft) pod letadlem 
vypouštějícím palivo. 

Poznámka: Horizontální hranice prostoru, ve 
kterém se musí ostatnímu provozu zajistit vertikální 
rozstup, se rozšiřují na 19 km (10 NM) na obě 
strany od tratě letu letadla vypouštějícího palivo, 
19 km (10 NM) před tímto letadlem a 93 km (50 
NM) nebo 15 minut letu za tímto letadlem (včetně 
zatáček). 

15.5.3.3  Spojení 

Pokud bude letadlo během vypouštění paliva udržovat 
rádiové ticho, měl by se s letovou posádkou 
dohodnout kmitočet, který bude monitorován, a čas, 
kdy bude rádiové ticho ukončeno. 

15.5.3.4  Informace ostatním stanovištím ATS 
a neřízenému provozu 

15.5.3.4.1  Na vhodném kmitočtu musí být 
vysílána výstraha pro neřízené lety, aby se vyhnuly 
dotyčnému prostoru. Sousední stanoviště ATC a řídící 
pracoviště by měla být informována o probíhajícím 
vypouštění paliva a měla by být požádána o vysílání 
vhodné výstrahy na používaných kmitočtech pro 
ostatní provoz, aby se vyhnul dotyčnému prostoru. 

15.5.3.4.2  Po ukončení vypouštění paliva by 
měla být sousední stanoviště ATC a řídící pracoviště 
informována, že může být obnoven normální provoz. 

15.5.4 Nouzový stav paliva a minimum 
paliva 

Poznámka 1: Všeobecné postupy uplatňující se při 
ohlášení nouzové situace ze strany pilota jsou 
obsaženy v ust. 15.1.1 a 15.1.2. 

Poznámka 2: Koordinační postupy uplatňující se 
mezi předávajícími a přebírajícími stanovišti ATS 
v situacích při letech s nouzovým stavem paliva nebo 
minimem paliva jsou obsaženy v Hlavě 10, ust. 10.2.5.  

Poznámka 3: Slova MAYDAY PALIVO popisují 
povahu tísňového stavu, jak je vyžadováno Předpisem 
L 10/II, ust. 5.3.2.1.1 b) 3). 

15.5.4.1 V případě, že pilot nahlásí stav minima 
paliva, řídící letového provozu ho musí, jakmile to 
bude proveditelné, informovat jak o jakémkoliv 
předpokládaném zdržení, tak o situaci, kdy se žádné 
zdržení neočekává.    

Poznámka 1: Vyhlášení MINIMÁLNÍHO PALIVA 
informuje ATC o tom, že všechny plánované volby 
letiště zamýšleného k přistání se omezily na volbu 
jednoho určeného letiště a jakákoliv změna 
současného povolení může vést k přistání s konečnou 
zálohou paliva menší, než bylo plánováno. Toto není 
nouzová situace, ale náznak toho, že pokud by došlo 
k dalšímu zdržení, nouzová situace může nastat. 

15.5.5  Klesání letadel z důvodu slunečního 
záření v důsledku jevů kosmického počasí 

Stanoviště řízení letového provozu by měla být 
připravena na možnost, že letadla se mohou 
v ojedinělých případech setkat s nárůstem slunečního 
záření, který vyžaduje, aby klesala do nižších hladin. 
Když taková situace nastane nebo se předpokládá, 
stanoviště řízení letového provozu by měla podniknout 
všechna možná opatření, která zajistí bezpečnost 
všech letadel, kterých se to týká, včetně veškerých 
letadel ovlivněných tímto klesáním.  

Poznámka: Všechna letadla v určité části 
vzdušného prostoru a nad určitou nadmořskou výškou 
mohou být zářením ovlivněna současně, což může být 
provázeno zhoršením nebo ztrátou spojení letadlo-
země. Očekává se, že letadlo bude varovat stanoviště 
řízení letového provozu ještě před tím, než záření 
dosáhne kritické úrovně, a bude žádat povolení klesat, 
jakmile kritická úroveň nastane. Přesto mohou 
vzniknout situace, při nichž letadlo potřebuje klesat, 
aniž by čekalo na povolení. V takových případech se 
od letadel očekává, že jakmile to bude možné, oznámí 
stanovištím řízení letového provozu, jaká nouzová 
opatření podnikla. 

15.6  Postupy pro nenadálé situace ATC 

Rozdílnost okolností, za jakých se mohou nenadálé 
situace vyskytnout, vylučují stanovení přesných 
podrobných postupů, které by měly být dodržovány. 
Postupy níže uvedené jsou myšleny jako obecný 
návod pro personál letových provozních služeb. 

15.6.1  Nenadálé situace při rádiovém 
spojení  

15.6.1.1  Všeobecně 

Nenadálé situace ATC týkající se spojení, tj. okolnosti 
zabraňující řídícímu komunikovat s řízeným letadlem, 
mohou být způsobeny buď poruchou pozemního 
spojovacího zařízení, poruchou palubního zařízení, 
nebo nevědomým zablokováním provozního kmitočtu 
vysílačem letadla. Tyto události mohou mít dlouhé 
trvání, a proto by měla být neprodleně přijata 
odpovídající opatření, která zajistí, že bezpečnost 
letadla nebude ovlivněna. 

15.6.1.2  Porucha pozemního rádia 

15.6.1.2.1  V případě úplné poruchy pozemního 
rádiového zařízení používaného pro ATC řídící musí:  
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a) kde jsou letadla povinna udržovat poslech na 
nouzovém kmitočtu 121,5 MHz, pokusit se navázat 
rádiové spojení na tomto kmitočtu; 

b) bez zdržení o poruše informovat všechna sousední 
vhodná řídící pracoviště nebo stanoviště ATC; 

c) seznámit taková pracoviště nebo stanoviště se 
současnou provozní situací; 

d) pokud je to proveditelné, požádat o jejich pomoc 
s ohledem na letadla, která by mohla navázat 
spojení s těmito pracovišti nebo stanovišti při 
zajišťování rozstupů mezi letadly a udržovat řízení 
takových letadel; a 

e) instruovat sousední řídící pracoviště nebo 
stanoviště ATC, aby všechny řízené lety mimo 
prostor odpovědnosti pracoviště nebo stanoviště 
ATC, které má poruchu, vyčkávala nebo byla 
přesměrována až do doby, kdy může být 
obnoveno normální poskytování služeb.  

15.6.1.2.2  Ke snížení vlivu úplné poruchy 
pozemního rádiového zařízení na bezpečnost 
letového provozu by měl příslušný úřad ATS stanovit 
postupy pro řešení nenadálých situací, podle kterých 
by řídící pracoviště a stanoviště ATC v takových 
případech postupovala. Kde je to možné 
a proveditelné, měly by takové postupy pro nenadálé 
situace umožňovat pověřit řízením sousední řídící 
pracoviště nebo stanoviště ATC tak, aby to dovolilo 
poskytovat minimum služeb co nejdříve po poruše 
pozemního rádia, dokud nebude možné obnovit 
normální provoz. 

15.6.1.3  Zablokovaný kmitočet 

V případě nevědomého zablokování provozního 
kmitočtu vysílačem letadla by měly být provedeny 
následující dodatečné kroky: 

a) pokusit se zjistit, které je to letadlo; 

b) jestliže je letadlo blokující kmitočet zjištěno, pokusit 
se navázat s ním spojení, např. na nouzovém 
kmitočtu 121,5 MHz, použitím SELCAL, 
prostřednictvím používaného kmitočtu 
provozovatele letadla, jestliže je používán, 
jakéhokoli VHF kmitočtu používaného pro spojení 
mezi letovými posádkami nebo jakýmikoli jinými 
prostředky spojení, nebo pokud je letadlo na zemi, 
přímým kontaktem; 

c) jestliže je spojení s dotyčným letadlem navázáno, 
letové posádce se musí nařídit, aby okamžitě 
přestala vysílat na provozním kmitočtu. 

15.6.1.4  Neoprávněné používání kmitočtu ATC 

15.6.1.4.1  Na kmitočtech ATC se mohou občas 
vyskytnout případy falešných a klamných vysílání, 
které mohou narušit bezpečnost letadla. V případě 
jejich výskytu by dotyčné stanoviště ATC mělo: 

a) opravit jakékoli falešné a klamné instrukce nebo 
povolení, které byly vyslány; 

b) upozornit všechna letadla na daném kmitočtu 
(kmitočtech), že jsou vysílány falešné a klamné 
instrukce a povolení; 

c) instruovat všechna letadla na daném kmitočtu 
(kmitočtech), aby si ověřila instrukce a povolení 
dříve, než se jimi budou řídit; 

d) jestliže je to proveditelné, instruovat letadla 
k přechodu na jiný kmitočet; a 

e) jestliže je to možné, upozornit všechna dotyčná 
letadla, že falešné a klamné instrukce a povolení 
již nejsou vysílány. 

15.6.1.4.2  Letové posádky musí odmítnout nebo 
si ověřit u dotyčného stanoviště ATC jakékoliv 
instrukce nebo povolení jim vydané, pokud je 
podezření, že mohou být falešné nebo klamné. 

15.6.1.4.3  Pokud je zjištěno vysílání falešných 
nebo klamných instrukcí a povolení, příslušný úřad 
(MD ČR) musí provést všechny nezbytné kroky ke 
zjištění polohy vysílače a ukončení jeho vysílání. 

15.7  Postupy pro jiné nenadálé situace 
ATC 

15.7.1  Nouzové rozstupy 

15.7.1.1  Jestliže během nouzové situace není 
možno vydat instrukce, které zajistí dodržování 
používaného horizontálního rozstupu, mohou být 
použity nouzové poloviční vertikální rozstupy, tj. 150 m 
(500 ft) mezi letadly letícími ve vzdušném prostoru, 
kde se používá minimální vertikální rozstup 300 m 
(1000 ft), a 300 m (1000 ft) mezi letadly letícími ve 
vzdušném prostoru, kde se používá minimální 
vertikální rozstup 600 m (2000 ft). 

15.7.1.2  Pokud je používán nouzový rozstup, 
musí být dotyčné letové posádky informovány o tom, 
že je používán nouzový rozstup, a dále musí být 
informovány o aktuálně používaném minimu rozstupu. 
Navíc musí být všechny dotyčné letové posádky 
informovány o význačném provozu. 

15.7.2  Postupy při varování na hrozící 
konflikt (STCA) 

Poznámka 1: Tvorba varování před hrozícím 
konfliktem (dále jen STCA) je funkce založená na 
přehledových datech integrovaných do systému ATC. 
Účelem funkce STCA je asistovat řídícímu při 
předcházení srážkám mezi letadly tím, že generuje 
včasné varování v případě potenciálního nebo 
aktuálního nedodržení minima rozstupu. 

Poznámka 2: Funkce STCA sleduje současné 
a vypočítané trojrozměrné polohy letadel se 
schopností hlášení tlakové nadmořské výšky ke 
zjišťování blízkosti letadel. Jestliže se předpokládá, že 
vzdálenost mezi trojrozměrnými polohami dvou letadel 
se sníží na méně než stanovené použitelné minimum 
v určitém časovém období, bude řídícímu, v jehož 
prostoru odpovědnosti letadlo letí, generováno 
akustické a/nebo vizuální varování. 

15.7.2.1  Místní směrnice týkající se používání 
funkce STCA musí kromě jiného specifikovat: 

a) druhy letů, které jsou předmětem generování 
varování; 

b) sektory nebo části vzdušného prostoru, ve kterých 
je funkce STCA zavedena; 

c) způsob zobrazení STCA řídícímu; 

d) všeobecně parametry pro generování varovného 
hlášení a čas jeho aktivace; 

e) části vzdušného prostoru, kde STCA může být 
selektivně potlačena, a podmínky, za kterých je 
toto možné povolit; 
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f) podmínky, za jakých se specifická varování mohou 
potlačit u jednotlivých letů; a 

g) postupy používané pro části vzdušného prostoru 
nebo pro lety, pro které byly funkce STCA nebo 
specifická varování potlačeny. 

15.7.2.2 V případě generování STCA 
u řízeného letu musí řídící bez prodlení vyhodnotit 
situaci a, pokud je to nezbytné, uskutečnit kroky 
zajišťující, že používané minimum rozstupu nebude 
porušeno nebo bude obnoveno. 

15.7.2.3  Po generování STCA by se mělo od 
řídícího požadovat, aby vyplnil formulář hlášení 
incidentu v letovém provozu pouze v případě, že došlo 
k porušení minima rozstupu. 

15.7.2.4  Příslušný úřad ATS by měl udržovat 
elektronické záznamy všech generovaných varování. 
Data a okolnosti týkající se každého varování by měly 
být analyzovány k určení, jestli hlášení bylo 
odůvodněné nebo ne. Neodůvodněná hlášení, např. 
pokud bylo použito vizuálního rozstupu, by měla být 
ignorována. Z důvodů zjištění možných nedostatků ve 
struktuře vzdušného prostoru, postupů ATC 
a sledování celkové úrovně bezpečnosti by měla být 
provedena statistická analýza odůvodněných hlášení. 

15.7.3  Postupy týkající se letadel 
vybavených palubními protisrážkovými systémy 
(ACAS) 

15.7.3.1  Postupy, které se používají pro 
poskytování letových provozních služeb letadlům 
vybaveným ACAS, musí být stejné jako postupy pro 
letadla nevybavená ACAS. Zejména zabraňování 
srážkám, zajišťování příslušného rozstupu 
a informace, které mohou být poskytnuty o konfliktním 
provozu a o možném úhybném manévru, musí 
odpovídat normálním postupům a nesmí vycházet ze 
schopností letadel závislých na vybavení ACAS. 

15.7.3.2  Když pilot hlásí radu k vyhnutí (RA) 
ACAS, řídící se nesmí pokoušet upravovat průběh 
dráhy letu až do okamžiku, kdy pilot oznámí „MIMO 
KONFLIKT“. 

15.7.3.3  Jakmile se letadlo odchýlí od svého 
povolení nebo instrukce ATC v souladu s RA nebo 
pilot ohlásí RA, řídící přestává mít odpovědnost za 
zajištění rozstupů mezi tímto letadlem a jakýmikoli 
jinými letadly, kterých se to v důsledku manévrování 
na základě RA týká. Řídící musí znovu převzít 
odpovědnost za zajišťování rozstupů všech dotyčných 
letadel, když: 

a) řídící potvrdí hlášení letové posádky, že letadlo 
opět pokračuje v souladu s platným povolením; 
nebo 

b) řídící potvrdí hlášení letové posádky, že letadlo 
opět pokračuje v souladu s platným povolením, 
a vydá náhradní povolení, které letová posádka 
potvrdí. 

Poznámka: Piloti jsou žádáni, aby hlásili RA, 
které vyžadují odchýlení od platného povolení ATC 
nebo instrukce (viz Předpis L 8168, Část III, Díl 3, 
ust. 3.2 c) 4)). Toto hlášení informuje řídícího, že 
probíhá odchýlení od povolení nebo instrukce jako 
odpověď na ACAS RA. 

15.7.3.4  Návod na výcvik řídících letového 
provozu na události ACAS je obsažen v ACAS Manual 
(ICAO Doc 9863). 

15.7.3.5  ACAS může významně ovlivnit ATC. 
Proto by činnost ACAS v prostředí ATC měla být 
monitorována. 

15.7.3.6  Piloti a řídící by měli po každé 
významné události ACAS vyplnit hlášení o incidentu 
v letovém provozu. 

Poznámka 1: Schopnost ACAS letadla nemusí být 
řídícím letového provozu známa. 

Poznámka 2: Provozní postupy pro používání ACAS 
jsou uvedeny v Předpisu L 8168, Části III, Dílu 3, 
Hlavě 3. 

Poznámka 3: Frazeologie, která má být používána 
řídícím a piloty, je uvedena v Hlavě 12, ust. 12.3.1.2. 

15.7.4  Postupy MSAW (Výstraha na 
minimální bezpečnou nadmořskou výšku) 

Poznámka 1: Generování hlášení MSAW je funkcí 
systému ATC pro zpracování radarových dat. Účelem 
funkce MSAW je pomoci zabránit nehodám řízeného 
letu způsobeným kontaktem s terénem tím, že včas 
generuje výstrahu možného porušení minimální 
bezpečné nadmořské výšky. 

Poznámka 2: Funkce MSAW využívá hlášené 
hladiny vysílané z letadla se schopností hlášení 
tlakové nadmořské výšky a porovnává je 
s definovanými minimálními bezpečnými nadmořskými 
výškami. Když je detekovaná nebo predikovaná 
hladina letadla nižší než použitelná minimální 
bezpečná nadmořská výška, bude řídícímu, v jehož 
prostoru odpovědnosti letadlo letí, generováno 
akustické a vizuální varování. 

15.7.4.1  Místní směrnice týkající se používání 
funkce MSAW musí kromě jiného specifikovat: 

a) druhy letů, které jsou předmětem generování 
MSAW; 

b) sektory nebo části vzdušného prostoru, pro které 
byla stanovena minimální bezpečná nadmořská 
výška pro MSAW a ve kterých je funkce MSAW 
implementována; 

c) definované hodnoty MSAW minimálních 
bezpečných nadmořských výšek; 

d) způsob zobrazení MSAW řídícímu; 

e) parametry pro generování MSAW a aktivace; a 

f) podmínky, za jakých se funkce MSAW může 
u jednotlivých letů potlačit. 

15.7.4.2  V případě generování MSAW 
u řízeného letu se musí bez prodlení uskutečnit 
následující: 

a) jestliže je letadlo vektorováno, musí být 
instruováno, aby okamžitě stoupalo do použitelné 
bezpečné hladiny, a je-li to nezbytné pro vyhnutí 
se terénu, musí mu být přidělen nový kurz; 

b) v ostatních případech musí být letová posádka 
neprodleně upozorněna na generování varovného 
hlášení minimální bezpečné nadmořské výšky 
a instruována, aby zkontrolovala hladinu letadla. 
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15.7.4.3  Řídící by měli po události MSAW 
vyplnit hlášení o incidentu v letovém provozu pouze 
v případě, že minimální bezpečná nadmořská výška 
byla dotčeným letadlem neúmyslně porušena 
s možným důsledkem kontaktu řízeného letu 
s terénem. 

15.7.5 Autonomní výstražný systém 
narušení dráhy (ARIWS) 

Poznámka 1: Vznik výstrahy ARIWS je funkce 
založená na přehledových datech. Cílem funkce 
ARIWS je pomáhat letové posádce a řidičům 
mobilních prostředků předcházet narušením dráhy tím, 
že včas vydá přímou výstrahu o možném nebezpečí 
na dráze, což ji činí nebezpečnou pro vstup, křížení 
nebo vzlet. 

Poznámka 2: Úkolem ARIWS je pracovat nezávisle 
na ATC, a výstrahy jsou generovány pro piloty a řidiče 
mobilních prostředků.  

Poznámka 3: Předpis L 14, Dodatek A, bod 21 
poskytuje popis systému ARIWS a informace o jeho 
využití. 

15.7.5.1 V případě, že je generována výstraha 
ARIWS, která je v rozporu s povolením ATC, letová 
posádka a řidiči mobilních prostředků musí přijmout 
následující opatření: 

a) Letová posádka nebo řidič mobilního prostředku 
musí dát přednost výstraze ARIWS před 
povolením ATC. Nesmí pokračovat na dráhu nebo 
zahájit rozjezd při vzletu. Letová posádka nebo 
řidič mobilního prostředku musí informovat o 
výstraze ARIWS řídícího a čekat na další 
povolení. 

b) V případě, že letadlo nebo mobilní prostředek již 
zahájily kroky v souladu s povolením, které jsou 
v rozporu s výstrahou, letová posádka nebo řidič 
mobilního prostředku musí využít výstrahy k tomu, 
aby dle svého nejlepšího úsudku zvolil nejlepší 
způsob k vyřešení jakéhokoli možného střetu, 
k čemuž má plnou pravomoc. Pokud je to možné, 
řídící by měl být o výstraze ARIWS informován. 

15.7.5.2 Stanoviště ATS musí mít zavedené 
postupy pro situaci, kdy jsou řídící o výstraze ARIWS 
informováni, včetně toho, jak deaktivovat ARIWS 
v případě nesprávné funkce. 

15.7.6  Změna radiotelefonního volacího 
znaku letadla 

15.7.6.1  Stanoviště ATC může v zájmu 
bezpečnosti vydat letadlu pokyn, aby změnilo druh 
svého radiotelefonního (RTF) volacího znaku, když 
podobnost mezi dvěma nebo více radiotelefonními 
volacími znaky letadel je taková, že je pravděpodobné, 
že by mohlo dojít k záměně. 

15.7.6.1.1  Jakákoli taková změna druhu volacího 
znaku musí být dočasná a musí se uplatňovat jen ve 
vzdušném prostoru (vzdušných prostorech), v němž 
by mohlo dojít k záměně. 

15.7.6.2  Aby se stanoviště ATC vyhnulo 
záměně, mělo by, je-li to vhodné, identifikovat letadlo, 
kterému bude vydán pokyn změnit jeho volací znak, 
odkazem na jeho polohu a/nebo hladinu. 

15.7.6.3  Když stanoviště ATC změní druh 
volacího znaku letadla, musí zajistit, že toto letadlo 
začne opět používat volací znak uvedený v letovém 
plánu, když je předáváno jinému stanovišti ATC, 
vyjma, kdy změna volacího znaku byla koordinována 
mezi těmito dvěma dotyčnými stanovišti ATC. 

15.7.6.4  Příslušné stanoviště ATC musí  
dotčenému letadlu oznámit, kdy má opět začít 
používat volací znak uvedený v letovém plánu.  

15.8 Postupy pro stanoviště ATS, když je 
hlášen nebo předpovídán oblak vulkanického 
popela 

15.8.1 Jestliže je hlášen nebo předpovídán 
oblak vulkanického popela ve vzdušném prostoru, za 
který je stanoviště ATS odpovědné, měla by být 
provedena následující opatření: 

a) neprodleně předat související informace letovým 
posádkám, jejichž letadla by mohla být zasažena, 
aby bylo zajištěno, že jsou informováni o aktuální 
a předpovídané poloze oblaku vulkanického 
popela a o zasažených letových hladinách; 

b) vyhovět žádostem o přesměrování nebo změnu 
letové hladiny v použitelném rozsahu; 

c) na žádost pilota nebo považuje-li to řídící za 
nezbytné, navrhnout přesměrování letu tak, aby se 
vyhnul hlášené oblasti známých nebo 
předpovídaných oblaků popela nebo ji opustil; 

d) je-li to možné, požadovat mimořádná hlášení 
letadel, pokud trať letu letadla vede do oblasti 
předpovídaných oblaků popela nebo její blízkosti a 
poskytovat tato mimořádná hlášení příslušným 
agenturám.; 

Poznámka 1: Zkušenost ukazuje, že doporučený 
únikový manévr pro letadlo, které se setká s oblakem 
popela, je obrátit kurz, a pokud to terén dovolí, začít 
klesat. Konečná odpovědnost za toto rozhodnutí 
nicméně zůstává na veliteli letadla, jak je uvedeno 
v ust. 5.2.4.1 ICAO dokumentu „Manual on Volcanic 
Ash, Radioactive Material and Toxic Chemical Clouds“ 
(ICAO Doc 9691). 

Poznámka 2: Konečná pravomoc rozhodnout, zda 
se letadlo vyhne nebo proletí oblastí známých nebo 
předpovídaných oblaků popela zůstává na veliteli 
letadla, jak je předepsáno v ust. 2.4 Předpisu L 2. 

15.8.2 Když letová posádka oznámí stanovišti 
ATS, že letadlo neúmyslně vstoupilo do oblaku 
vulkanického popela, stanoviště ATS by mělo: 

a) přijmout opatření odpovídající letadlu v nouzové 
situaci; a 

b) zahájit úpravu tratě nebo přidělené hladiny jen na 
žádost pilota, nebo pokud si to vynutí požadavky 
vzdušného prostoru nebo provozní podmínky. 

Poznámka 1: Všeobecné postupy, které mají být 
uplatňovány, pokud pilot ohlásí nouzovou situaci, jsou 
uvedeny v ust. 15.1.1 a 15.1.2 tohoto předpisu. 

Poznámka 2: Poradenský materiál, který se týká 
účinku a dopadu vulkanického popela na letecké 
provozní a podpůrné služby je uveden v Hlavě 4 a 5 
v ICAO dokumentu Doc 9691. 
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Obr. 15-1 
Vizuální pomůcka pro provedení postupy pro nenadálé situace 

ZVLÁŠTNÍ POSTUPY PRO NENADÁLÉ SITUACE ZA LETU 
VE VZDUŠNÉM PROSTORU NAD OCEÁNEM  
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[Viz ust. 15.2.3.2 a)] 
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[Viz ust. 15.2.3.2 b)] 

Jakmile FL290, dosáhnout a udržovat 
vertikální offset 150 m (500 ft), je-li to možné, 
a pokračovat, jak je předepsáno, dokud není 

obdrženo povolení ATC. 

Dosáhnout a udržovat 
vertikální offset 150 m  
(500 ft), je-li to možné, a 
pokračovat, jak je 
předepsáno, dokud není 
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[nebo nad FL410 vertikální 

offset 300 m (100 ft)] 

Legenda: 

Bod rozhodnutí 

Povolení ATC 

Bez povolení ATC 

 Pokusit se získat povolení ATC 

 Udržovat FL, je-li to možné, nebo 
minimalizovat rychlost stoupání/klesání 

 Trvale sledovat konfliktní provoz vizuálně & 
ACAS 

 ACAS v režimu RA, pokud provozní 
omezení letadla nestanovují jinak 

 Zapnout vnější světla 

 Je-li to možné, varovat ostatní letadla na 

kmitočtech v používání, 121,5 nebo 123,45 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 


