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HLAVA 3 – KAPACITA SYSTÉMU ATS A USPOŘÁDÁNÍ TOKU LETOVÉHO PROVOZU 

3.1  Spravování kapacit 

3.1.1 Všeobecně  

3.1.1.1 Kapacita systému ATS závisí na 
mnoha faktorech. Těmito faktory jsou struktura tratí 
ATS, navigační přesnost letadel užívajících daný 
vzdušný prostor, faktor počasí a pracovní zátěž 
řídícího. K zajištění dostatečné kapacity, která by 
uspokojila nároky provozu v průběhu normálních 
i špičkových údobí, by mělo být vynaloženo veškeré 
úsilí. Nicméně, při zavádění opatření pro zvýšení 
kapacity musí odpovědný úřad ATS zajistit, že 
v souladu s postupy uvedenými v Hlavě 2, nebude 
úroveň bezpečnosti ohrožena. 

3.1.1.2 Počet letadel, kterým je poskytována 
služba ATC, nesmí překročit počet, který může být za 
převládajících okolností daným stanovištěm ATC 
bezpečně zvládnut. Za účelem stanovení maximálního 
počtu letů, které lze bezpečně zvládnout, by měl 
příslušný úřad ATS vyhodnotit a deklarovat kapacitu 
řízené oblasti, řízených sektorů řízené oblasti a pro 
letiště. 

3.1.1.3. Kapacita ATC by měla být vyjádřena 
jako maximální počet letadel, která mohou být do 
daného prostoru nebo daným letištěm akceptována 
v průběhu daného časového intervalu. 

Poznámka: Nejvhodnější mírou kapacity je 
pravděpodobně hodnota hodinového trvale 
udržitelného toku provozu. Z těchto hodinových 
hodnot mohou být odvozeny hodnoty denní, měsíční 
a roční. 

3.1.2  Vyhodnocení kapacit  

Při vyhodnocování kapacity by měly být mezi jinými 
brány v úvahu následující faktory: 

a) úroveň a druh poskytovaných ATS; 

b) strukturální složitost řízené oblasti, řízeného 
sektoru nebo uvažovaného letiště;  

c) pracovní zátěž řídícího, zahrnující úkony řízení 
a koordinace;  

d) typ komunikačních a navigačních systémů 
a systémů pro získávání přehledových informací, 
úroveň jejich technické spolehlivosti a využitelnosti 
a využitelnost náhradních systémů a/nebo 
postupů; 

e) použitelnost ATC systémů poskytujících řídícímu 
podpůrné a varovné funkce; a 

f) jakékoli jiné faktory nebo prvky, které mohou 
ovlivnit pracovní zátěž řídícího. 

Poznámka: Souhrn metod, které mohou být 
použity při odhadu kapacity sektorů/pracovních míst je 
uveden v Air Traffic Services Planning Manual (ICAO 
Doc 9426). 

3.1.3  Úpravy kapacity ATC a objemů 

provozu 

3.1.3.1  Kde se hustota provozu významně 
mění během dne nebo v pravidelných intervalech, 
měly by se použít takové postupy a zařízení, které 
umožní změnu počtu řídících pracovišť a pracovních 
míst tak, aby byla uspokojena převládající nebo 
předpokládaná poptávka po kapacitě. Uplatňované 
postupy by měly být obsaženy v místních směrnicích.  

3.1.3.2  V případě zvláštních událostí 
s negativním dopadem na deklarovanou kapacitu 
vzdušného prostoru nebo letiště, musí být kapacita 
vzdušného prostoru nebo letiště na dané časové 
období příslušným způsobem snížena. Kdykoli je to 
možné, měly by být kapacity pro takové události 
určeny předem.  

3.1.3.3  V případě, kdy se předpovídá, že 
poptávka přesáhne nabízenou kapacitu ATC ve 
vzdušném prostoru nebo na letišti, musí být přijata 
opatření k regulaci objemu provozu tak, aby nedošlo 
ke snížení úrovně bezpečnosti. 

3.1.4  Zvyšování kapacit ATC 

3.1.4.1 Příslušný úřad ATS by měl: 

a) periodicky revidovat kapacity ATS ve vztahu 
k požadavkům provozu; a 

b) zajistit pružné využívání vzdušného prostoru tak, 
aby byla zvýšena efektivnost provozu a zvýšena 
kapacita. 

3.1.4.2  V případě, že požadavky provozu 
pravidelně přesahují kapacitu ATC s následkem 
trvalých nebo častých zdržení nebo je zřejmé, že 
požadavky provozu přesáhnou hodnoty kapacit, 
příslušný úřad ATS by měl, pokud je to proveditelné: 

a) učinit kroky k maximálnímu využití kapacity 
stávajícího systému; a 

b) vytvořit plán na zvýšení kapacity, který by pokryl 
existující a předpokládané požadavky.  

3.1.5  Pružné využívání vzdušného 

prostoru 

3.1.5.1  Příslušný úřad (MD) by měl 
prostřednictvím dojednaných dohod a postupů zajistit 
pružné využívání vzdušného prostoru tak, aby byla 
zvýšena kapacita vzdušného prostoru a zlepšena 
efektivnost a pružnost letového provozu. Kde je to 
možné, by takové dohody a postupy měly být 
stanoveny na základě regionálních postupů ICAO. 

3.1.5.2  Dohody a postupy zajišťující pružné 
využívání vzdušného prostoru by měly, mimo jiné, 
specifikovat: 
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a) horizontální a vertikální hranice příslušného 
vzdušného prostoru;  

b) klasifikaci kteréhokoli vzdušného prostoru, který 
byl zpřístupněn civilnímu provozu; 

c) stanoviště a úřady odpovědné za předání 
vzdušného prostoru; 

d) podmínky pro předání vzdušného prostoru 
příslušnému stanovišti ATC; 

e) podmínky pro převzetí vzdušného prostoru od 
příslušného stanoviště ATC; 

f) časová období, ve kterých je vzdušný prostor 
k dispozici; 

g) jakákoli omezení ve využívání daného vzdušného 
prostoru; a 

h) jakékoli další důležité postupy nebo informace. 

 

3.2 Uspořádání toku letového provozu 

3.2.1 Všeobecně 

3.2.1.1 Služba uspořádání toku letového 
provozu (ATFM) musí být pro vzdušný prostor 
zavedena tam, kde dochází k překračování 
stanovených ATC kapacit.  

3.2.1.2 Kde je to vhodné, měla by být ATFM 
zavedena na základě regionálních postupů ICAO 
nebo, kde je to vhodné, na základě multilaterální 
dohody. 

3.2.1.3 Služba ATFM uvnitř daného regionu 
nebo jiného stanoveného prostoru by měla být 
vyvíjena a zaváděna jako centralizovaná ATFM 
organizace podporovaná pracovišti pro uspořádání 
toku zřízenými na každém oblastním středisku řízení 
(ACC) v regionu nebo v prostoru působnosti ATFM.  

3.2.1.4 Určité lety mohou být vyňaty 
z opatření ATFM nebo jim může být poskytnuta 
přednost před ostatními lety. 

3.2.1.5 Podrobné postupy, jimiž se řídí 
poskytování ATFM a služby uvnitř regionu nebo 
prostoru, by měly být předepsány v regionálním ATFM 
manuálu nebo příručce. 

3.2.2 Postupy pro uspořádání toku 

ATFM by mělo být prováděno ve třech fázích: 

a) strategické plánování, jestliže je činnost 
prováděná více než jeden den před vstupem 
v platnost. Strategické plánování se normálně 
provádí s dostatečným předstihem, zpravidla dva 
až šest měsíců předem;  

b) předtaktické plánování, jestliže činnost má být 
prováděna den před vstupem v platnost;  

c) taktické činnosti, jestliže činnost je prováděna 
v den vstupu v platnost.  

3.2.3 Strategické plánování 

3.2.3.1 Strategické plánování by mělo být 
prováděno ve spolupráci s ATC a provozovateli 
letadel. Mělo by sestávat z prověření požadavků pro 
nadcházející sezónu, vyhodnocení kde a kdy tyto 

požadavky pravděpodobně přesáhnou možnou 
kapacitu ATC a přijetí opatření k řešení této 
nerovnováhy: 

a) zajištěním adekvátní kapacity ve spolupráci se 
stanovištěm ATC v požadovaném místě a čase; 

b) přesměrováním určitých provozních toků 
(směrování provozu); 

c)  tvorbou a vhodnými změnami letových řádů; a 

d) označením potřeby uplatnění taktických ATFM 
opatření. 

3.2.3.2 Tam, kde má být zavedeno schéma 
pro směrování provozu (TOS), by tratě, pokud je to 
možné, měly minimalizovat nárůst letových 
vzdáleností a celkové doby letu letadel, kterých se 
schéma týká, a umožňovat určitý stupeň flexibility při 
výběru tratě, zejména pro lety na dlouhou vzdálenost.  

3.2.3.3 Po schválení TOS by měly všechny 
dotyčné státy publikovat jeho podrobnosti ve 
vzájemně dohodnuté formě. 

3.2.4 Předtaktické plánování 

Předtaktické plánování by mělo zahrnovat doladění 
strategického plánu na základě aktualizovaných 
požadavků. V průběhu této fáze: 

a) mohou být přesměrovány některé provozní toky;  

b) mohou být koordinovány tratě s volnou kapacitou 
(off-load routes); 

c) bude rozhodnuto o taktických opatřeních; a 

d) měly by být pro všechny zainteresované 
publikovány podrobnosti ATFM plánu na 
následující den.  

3.2.5 Taktické činnosti  

3.2.5.1 Taktické ATFM činnosti by měly 
sestávat z: 

a) provádění dohodnutých taktických opatření tak, 
aby bylo dosaženo redukovaného a rovnoměrného 
toku provozu tam, kde by jinak požadavek přesáhl 
kapacitu; 

b) monitorování vývoje situace v letovém provozu 
s cílem zajistit, aby uplatňovaná ATFM opatření 
měla žádoucí dopad, a přijmout nebo iniciovat 
nápravná opatření v případě, že jsou hlášena 
velká zdržení, včetně přesměrování letového 
provozu a přidělování letových hladin tak, aby 
kapacita ATC, která je k dispozici, byla využita do 
maximální možné míry.  

3.2.5.2 Jestliže požadavky provozu překračují 
nebo se předpokládá, že překročí kapacitu určitého 
sektoru nebo letiště, odpovědné stanoviště ATC musí 
uvědomit odpovědné stanoviště ATFM, kde je takové 
stanoviště zřízeno, a ostatní stanoviště ATC, kterých 
se to týká. Letové posádky letadel, která plánují let do 
dotčeného prostoru, by měly být informovány co 
nejdříve o očekávaných zdrženích a omezeních, která 
budou uplatňována. 

Poznámka: Provozovatelé, o kterých se ví nebo 
se předpokládá, že se jich to týká, budou za 
normálních okolností upozorněni regionální službou 
uspořádání toku letového provozu, pokud je zřízena. 
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3.2.6 Spolupráce 

V průběhu všech fází ATFM by odpovědná stanoviště 
měla úzce spolupracovat s ATC a provozovateli 
letadel tak, aby byla zajištěna efektivní služba na 
principu rovnosti. 

Poznámka: Pozornost je třeba věnovat návodu 
obsaženém v Air Traffic Services Planning Manual 
(ICAO Doc 9426), který se týká řízení toku, 
a postupům obsaženým v Regional Supplementary 
Procedures (ICAO Doc 7030) a regionální „ATFM 
Handbook“. 
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