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HLAVA 5 – DRUHY A MINIMA ROZSTUPŮ 

5.1 Úvod 

Poznámka 1: S výjimkami uvedenými níže, Hlava 5 
obsahuje postupy a minima procedurálních rozstupů 
jak při zajišťování rozstupů mezi letadly na trati, tak 
i během fází příletu a odletu. 

Poznámka 2: Postupy a minima rozstupů 
uplatňované při přiblíženích na paralelní dráhy jsou 
obsaženy v Hlavě 6. Postupy a minima rozstupů 
uplatňované při poskytování letištní služby řízení jsou 
obsaženy v Hlavě 7 a postupy a minima rozstupů 
uplatňované při používání přehledových systémů ATS 
jsou obsaženy v Hlavě 8. 

Poznámka 3: Pozornost by měla být věnována 
používání postupů pro strategické lety OFFSET 
(SLOP) popsaných v Hlavě 16, ust. 16.5. 

Poznámka 4: Postupy vztahující se na schopnost 
zahájení přenosu dat datovým spojem (DLIC) jsou 
uvedeny v Hlavě 4. Postupy vztahující se na 
automatický závislý přehledový systém – kontrakt 
(ADS-C) jsou uvedeny v Hlavě 13. Postupy vztahující 
se na komunikaci datovým spojem mezi řídícím a 
pilotem (CPDLC) jsou uvedeny v Hlavě 14 tohoto 
předpisu. 

 

5.2 Obecná ustanovení pro zajišťování 
rozstupů řízeného provozu 

5.2.1 Všeobecně 

5.2.1.1 Vertikální nebo horizontální rozstupy 
se musí zajistit: 

a) mezi všemi lety ve vzdušném prostoru tříd A a B; 

b) mezi lety IFR ve vzdušném prostoru tříd C, D, a E; 

c) mezi lety IFR a lety VFR ve vzdušném prostoru 
třídy C; 

d) mezi lety IFR a zvláštními lety VFR; a 

e) mezi zvláštními lety VFR, kde je tak předepsáno 
příslušným úřadem ATS; 

s výjimkou, kdy bylo v případech podle b) výše ve 
vzdušných prostorech tříd D a E za denního světla 
vydáno povolení ke stoupání nebo klesání podmíněné 
dodržováním vlastních rozstupů a meteorologickými 
podmínkami pro let za viditelnosti. Podmínky, za 
kterých se uplatňuje tento postup, jsou obsaženy 
v ust. 5.9. 

5.2.1.2 Nesmí se vydat žádné povolení 
provést jakýkoliv manévr, který by snížil vzdálenost 
mezi dvěma letadly na méně, než je pro dané 
okolnosti použitelné minimum rozstupu. 

5.2.1.3 Větší rozstupy než stanovená minima 
by se měly uplatňovat, kdykoli výjimečné okolnosti, 
jako protiprávní čin nebo potíže s navigací, vyžadují 
mimořádnou opatrnost. Toto by se mělo provádět 
s ohledem na všechny důležité faktory tak, aby se 

uplatňováním nadměrných rozstupů nezdržoval tok 
letového provozu.  

Poznámka:  Protiprávní čin vůči letadlu vytváří 
případ výjimečných okolností, který by mohl mezi 
letadlem vystaveným protiprávnímu činu a ostatními 
letadly vyžadovat uplatnění rozstupů větších, než 
stanovená minima.  

5.2.1.4 Kde nelze druh rozstupu nebo minima 
použitého k zajištění rozstupu mezi dvěma letadly 
dodržet, musí se zajistit jiný druh rozstupu nebo jiné 
minimum před tím, než bude stávající minimum 
rozstupu porušeno. 

5.2.2 Snížená výkonnost letadla 

Kdykoli je v důsledku poruchy nebo degradace 
navigačních, komunikačních, výškoměrných nebo 
jiných systémů výkonnost letadla snížena pod úroveň 
požadovanou ve vzdušném prostoru, 
ve kterém letadlo letí, musí to letová posádka bez 
prodlení oznámit příslušnému stanovišti ATC. Jakmile 
porucha nebo degradace ovlivní právě uplatňované 
minimum rozstupu, musí řídící přijmout opatření pro 
zajištění jiného odpovídajícího druhu rozstupu nebo 
minima rozstupu. 

5.3 Vertikální rozstupy 

5.3.1 Uplatňování vertikálních rozstupů 

Vertikální rozstup se zajišťuje požadavkem, aby 
letadla používající předepsané postupy pro nastavení 
výškoměru létala v různých hladinách vyjádřených 
jako letové hladiny nebo nadmořské výšky v souladu 
s Hlavou 4, ust. 4.10. 

5.3.2 Minimum vertikálního rozstupu 

Minimum vertikálního rozstupu (VSM) musí být: 

a) 300 m (1000 ft) pod FL 290 a 600 m (2000 ft) 
v této letové hladině nebo nad ní, s výjimkou 
uvedenou v b) níže; a 

b) ve stanoveném vzdušném prostoru, který je 
předmětem regionálních postupů ICAO: 300 m 
(1000 ft) pod FL 410 nebo vyšší hladinou, kde je 
tak předepsáno pro použití za stanovených 
podmínek, a 600 m (2000 ft) v této letové hladině 
nebo nad ní. 

Poznámka: Pokyny týkající se vertikálních 
rozstupů obsahuje Manual on Implementation of 
a 300 m (1000ft) Vertical Separation Minimum 
Between FL 290 and FL 410 Inclusive (ICAO Doc 
9574). 

 

5.3.3 Přidělování cestovních hladin 
řízeným letům 
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5.3.3.1 S výjimkou, kdy provozní podmínky 
a koordinační postupy dovolí schválit cestovní 
stoupání, musí stanoviště ATC za normálních 
okolností povolit letadlu jen jednu hladinu za hranicí 
své řízené oblasti, tj. tu hladinu, v níž letadlo vstoupí 
do další řízené oblasti, ať sousedící, nebo nikoli. Je 
odpovědností přijímajícího stanoviště ATC vydat 
povolení pro následné stoupání podle vhodnosti. 
V případě potřeby se letadlu oznámí, aby si na trati 
vyžádalo jakékoli požadované změny cestovní hladiny. 

5.3.3.2 Letadlu, kterému se umožní cestovní 
stoupání, se musí povolit, aby jej provedlo mezi 
dvěma hladinami nebo nad určitou hladinou.  

5.3.3.3 Jestliže je nezbytné změnit cestovní 
hladinu letadlu letícímu na trati ATS, která vede 
částečně uvnitř a částečně vně řízeného vzdušného 
prostoru a kde odpovídající řady cestovních hladin 
nejsou totožné, taková změna se musí provést, kdykoli 
je to možné, v řízeném vzdušném prostoru. 

5.3.3.4 Bylo-li letadlu povoleno vstoupit do 
řízené oblasti v cestovní hladině, která je pod 
stanovenou minimální cestovní hladinou pro 
následující část trati, mělo by stanoviště ATC 
odpovědné za  tento prostor vydat opravené povolení 
letadlu, a to i přesto, že pilot tuto nezbytnou změnu 
cestovní hladiny nepožadoval. 

5.3.3.5 Letadlu může být povolena změna 
cestovní hladiny ve stanoveném čase, místě nebo 
rychlostí stoupání (klesání). 

Poznámka: Viz. Hlava 5, ust. 5.3.4.1.1 týkající se 
řízení vertikální rychlosti. 

5.3.3.6 Pokud je to proveditelné, cestovní 
hladiny letadel letících na stejné cílové letiště musí být 
přidělovány způsobem odpovídajícím přibližovacímu 
sledu na cílovém letišti. 

5.3.3.7 Letadlo letící v cestovní hladině musí 
mít za normálních okolností přednost před letadlem, 
jež o přidělení této cestovní hladiny žádá. Letí-li dvě 
nebo více letadel ve stejné cestovní hladině, musí mít 
za normálních okolností přednost letadlo vpředu. 

5.3.3.8 Cestovní hladiny nebo, v případě 
cestovního stoupání, rozsah hladin, které mají být 
přiděleny řízeným letům, se musí vybírat z hladin 
určených pro lety IFR v: 

a) tabulkách cestovních hladin Dodatku 3 Předpisu 
L 2; nebo  

b) upravené tabulce cestovních hladin, je-li tak 
předepsáno Dodatkem 3 Předpisu L 2 pro lety nad 
FL 410; 

s výjimkou, kdy se vztah hladin k trati, jak je 
předepsán ve výše uvedených dodatcích, nesmí 
uplatňovat, je-li jinak stanoveno v povoleních 
vydávaných službou řízení letového provozu nebo 
jinak určeno příslušným úřadem ATS v leteckých 
informačních příručkách. 

5.3.4 Vertikální rozstup během stoupání 
nebo klesání 

5.3.4.1 Letadlo může být povoleno do hladiny, 
která byla předtím obsazena jiným letadlem, jakmile 
toto letadlo oznámilo její opuštění, vyjma když: 

a) je znám výskyt silné turbulence; 

b) letadlo letící výše je v cestovním stoupání; nebo 

c) rozdíl mezi výkony letadel je takový, že by mohl 
vyústit ve snížení použitelného minima rozstupu; 

v tomto případě musí být vydání takového letového 
povolení pozdrženo, dokud letadlo opouštějící hladinu 
neohlásí dosažení nebo průlet další hladiny, která je 
separována požadovaným minimem rozstupu.  

5.3.4.1.1 Pokud předmětná letadla vstupují 
nebo vyčkávají ve stejném vyčkávacím obrazci, musí 
být věnována pozornost letadlům klesajícím se značně 
rozdílnými rychlostmi klesání a, pokud je to nezbytné, 
měla by být přijata dodatečná opatření, jako je 
stanovení maximální rychlosti klesání pro letadlo letící 
výše a minimální rychlosti klesání pro letadlo letící 
níže, s cílem zajistit, že požadovaný rozstup bude 
zachován.  

5.3.4.2 Pilotům letadel, kteří mají mezi sebou 
přímé spojení, může být s jejich souhlasem povoleno 
udržovat stanovený vertikální rozstup mezi jejich 
letadly během stoupání nebo klesání. 

5.4 Horizontální rozstupy 

Poznámka 1: Žádné z ustanovení podrobně 
popsaných v ust. 5.4.1 a 5.4.2 níže nebrání státu 
zavést: 

a) jiná minima použitelná za okolností, které zde 
nejsou předepsány; nebo 

b) dodatečné podmínky k těm, které jsou předepsány 
pro použití daných minim; 

za předpokladu, že bude trvale zajištěna úroveň 
bezpečnosti odpovídající ustanovením podrobně 
popsaným v ust. 5.4.1 a 5.4.2 níže. 

Poznámka 2: Podrobnosti o traťových rozstupech 
mezi paralelními tratěmi jsou uvedeny v Předpisu 
L 11, Dodatku A a B. 

Poznámka 3: Je třeba věnovat pozornost pokynům 
obsaženým v následujícím: 

a) Air Traffic Services Planning Manual (ICAO Doc 
9426); 

b) Manual on Airspace Planning Methodology for the 
Determination of Separation Minima (ICAO Doc 
9689); a 

c) Manual on Required Navigation Performance 
(RNP) (ICAO Doc 9613).  

Poznámka 4: Ustanovení týkající se snížení minima 
rozstupu jsou obsažena v ust. 5.11 a v Hlavě 2, Řízení 
bezpečnosti ATS. 

5.4.1 Příčné rozstupy 

5.4.1.1 Uplatňování příčných rozstupů 

5.4.1.1.1 Příčný rozstup musí být uplatňován 
tak, aby vzdálenost mezi uvažovanými částmi tratí 
zajišťující příčný rozstup mezi letadly nebyla nikdy 
menší než vzdálenost vypočítaná s ohledem na 
navigační nepřesnosti a zvětšená o příslušný 
nárazníkový prostor. Tento nárazníkový prostor musí 
stanovit příslušný úřad (MD ČR) a zahrnout jej do 
minim příčných rozstupů jako jejich nedílnou část. 
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Poznámka: Do minim stanovených v ust. 5.4.1.2 
tohoto předpisu, je již příslušný nárazníkový prostor 
zahrnut. 

5.4.1.1.2 Příčného rozstupu letadel se dosáhne 
požadavkem letět po různých tratích nebo nad 
různými zeměpisnými místy určovanými vizuálně nebo 
používáním navigačních prostředků nebo vybavení 
pro prostorovou navigaci (RNAV). 

5.4.1.1.3 Je-li přijata informace o poruše 
navigačního vybavení nebo jeho zhoršení pod 
požadovanou navigační schopnost, ATC musí zajistit 
požadované náhradní druhy nebo minima rozstupů.  

5.4.1.1.4 Pokud trať letěná letadlem zahrnuje 
předepsanou zatáčku, která bude mít za následek 
porušení minimálního příčného rozstupu, musí se před 
zahájením zatáčky zajistit jiný druh rozstupu nebo jiné 
minimum (viz obr. 5-1 a 5-2). 

Poznámka 1: U traťových bodů se zatáčkou po 
přeletu je požadováno, aby letadlo před tím, než 
provede zatáčku, nejprve přelétlo traťový bod. Po 
provedení zatáčky může být letadlo směrováno přímo 
na trať nebo směrováno k dalšímu stanovenému 
traťovému bodu před tím, než se vrátí na trať. To 
může vyžadovat dodatečný příčný rozstup na 
přeletěné straně zatáčky (viz obr. 5-1). 

Poznámka 2: Letadlo může zahájit zatáčku 
s předstihem až 37 km (20 NM) před traťovým bodem 
se zatáčkou a letět dráhu posunutou od tohoto 
traťového bodu až o 16,7 km (9,0 NM). Stanovený 
poloměr pro přechodovou zatáčku se stálým 
poloměrem (Fixed Radius Transition (FRT)) určuje, jak 
brzo letadlo zahajuje zatáčku, a odchylku od traťového 
bodu. Zatáčky s předstihem a FRT tak mohou ovlivnit 
omezený prostor nebo jinou trať na vnitřní straně 
zatáčky. U postupů letu podle přístrojů zajistí 
terminátor dráhy s obloukem s konstantním 
poloměrem do fixu (RF) konzistentní provedení 
zatáčky (viz obr. 5-1 a 5-2). Další podrobnosti k této 
problematice lze nalézt v Manual on the Use of 
Performance-based Navigation (PBN) in Airspace 
Design (ICAO Doc 9992). 

Poznámka 3: Příklad předepsaného minima 
příčného rozstupu založeného na stanovené navigační 
výkonnosti lze nalézt v ust. 5.4.1.2.1.6 tohoto 
předpisu. 

5.4.1.2 Kritéria a minima příčných rozstupů 

5.4.1.2.1 Příčný rozstup lze uplatňovat 
následujícími způsoby: 

5.4.1.2.1.1 Použitím stejných nebo rozdílných 
zeměpisných míst. Zajišťuje se hlášeními poloh, které 
bezpečně udávají, že jsou letadla nad různými 
zeměpisnými místy určovanými vizuálně nebo 

vzhledem k navigačnímu prostředku (viz Obr. 5-3). 

5.4.1.2.1.2 Použitím NDB, VOR nebo GNSS na 
křižujících se tratích nebo tratích ATS. Zajišťuje se 
požadavkem, aby letadla letěla na stanovených 
tratích, které jsou rozdílné o minimální hodnoty 
příslušné použitému navigačnímu prostředku nebo 
metodě. Příčný rozstup mezi dvěma letadly je zajištěn 
když: 

a) VOR: obě letadla jsou usazena na radiálech 
rozbíhajících se nejméně o 15 stupňů a alespoň 
jedno letadlo je ve vzdálenosti 28 km (15 NM) 
nebo větší od zařízení (viz Obr. 5-4);  

b) NDB: obě letadla jsou usazena na tratích k nebo 
od NDB rozbíhajících se nejméně o 30 stupňů 
a alespoň jedno letadlo je ve vzdálenosti 28 km 
(15 NM) nebo větší od zařízení (viz Obr. 5-5);  

c) GNSS/GNSS: každému letadlu je potvrzeno 
usazení na trati mezi dvěma traťovými body 
s nulovým vyosením a alespoň jedno letadlo je 
v minimální vzdálenosti od společného bodu 
uvedeného v Tabulce 5-1; nebo 

d) VOR/GNSS: letadlo využívající VOR je usazeno na 
radiálu k nebo z VOR a jinému letadlu 
využívajícímu GNSS je potvrzeno usazení na trati 
mezi dvěma traťovými body s nulovým vyosením a 
alespoň jedno letadlo je v minimální vzdálenosti od 
společného bodu uvedeného v Tabulce 5-1. 

                                                           
 Všechny obrázky jsou na konci této hlavy. 

Tabulka 5-1 

 Letadlo 1: VOR nebo GNSS 

Letadlo 2: GNSS 

Úhlový rozdíl mezi tratěmi 
naměřený ve společném 
bodě (ve stupních). 

FL010 – FL190 

Vzdálenost od společného bodu 

FL200 – FL600 

Vzdálenost od společného bodu 

15 - 135 27,8 km (15 NM) 43 km (23 NM) 

V tabulce jsou uvedeny pozemní vzdálenosti. Pokud je DME využíván k poskytování informace 
o vzdálenosti, musí státy zohlednit vzdálenost (šikmou vzdálenost) od zdroje signálu DME 
k přijímací anténě. 
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Poznámka 1: Hodnoty ve výše uvedené Tabulce 5-1 
pocházejí z větší tabulky hodnot odvozených 
z analýzy nebezpečí srážky. Zdrojová tabulka pro 
rozstup letadel navigovaných pomocí GNSS a VOR 
pochází z ICAO oběžníku „Circular 322 - Guidelines 

for the Implementation of GNSS Lateral Separation 
Minima Based on VOR Separation Minima”. 
V oběžníku „Circular 322“ mohou státy nalézt více 
informací a další úhlové rozdíly a vzdálenosti 
rozstupů. 

Poznámka 2: Hodnoty ve výše uvedené tabulce byly 
uvažovány pro vzdálenosti ze společného bodu 
obklopeného teoretickým prostorem zatáčení určeným 
pro zatáčky s předstihem, stanovené v ICAO 
dokumentu „Minimum Aviation System Performance 
Standard: Required Navigation Performance For Air 
Navigation (ED-75B/DO-236B), section 3.2.5.4“ a pro 
přechodové zatáčky se stálým poloměrem (FRT) 
definované v ICAO dokumentu „Performance-based 
Navigation (PBN) Manual (Doc 9613)“. 

Poznámka 3: Poradenský materiál pro zavádění 
příčného rozstupu při použití GNSS je obsažen 
v ICAO oběžníku „Circular 322 – Guidelines for the 
Implementation of GNSS Lateral Separation Minima 
Based on VOR Separation Minima”. 

5.4.1.2.1.2.1 Jestliže letadla letí po tratích, které 
jsou separovány o výrazně více, než je uvedeno 
v minimálních hodnotách uvedených v ust. 5.4.1.2.1.2 
a) a b) tohoto předpisu, mohou státy snížit vzdálenost, 
v níž je dosaženo příčného rozstupu. 

5.4.1.2.1.2.2 Před uplatněním rozstupu tratí 
založeného na GNSS, se musí řídící ujistit 
o následujícím: 

a) letadlo je navigováno pomocí GNSS; a 

b) ve vzdušném prostoru, kde jsou schváleny 
strategické lety offset, nebude uplatňován příčný 
offset. 

5.4.1.2.1.2.3 Aby se minimalizovala možnost 
provozních chyb při uplatňování rozstupu tratě 
založeného na GNSS, měly by být místo ručně 
zadaných traťových bodů použity traťové body 
obsažené v navigační databázi nebo systému pro 
řízení a optimalizaci letu (FMS). V případě, kdy je 
využívání traťových bodů obsažených v navigační 
databázi provozně omezeno, použití traťových bodů 
ručně zadaných pilotem by mělo být omezeno na půl 
nebo celý stupeň zeměpisné šířky a délky. 

5.4.1.2.1.2.4 Rozstup tratě založené na GNSS 
nesmí být aplikován v případě, kdy pilot oznámí 
výpadky autonomního monitorování integrity přijímače 
(RAIM). 

Poznámka: Pro účely použití minimálních příčných 
rozstupů založených na GNSS, jsou informace 
o vzdálenosti a trati získané z integrovaného 
navigačního systému zahrnujícího vstup GNSS 
pokládány za rovnocenné ke vzdálenosti a trati GNSS. 

5.4.1.2.1.2.5 Přijímače GNSS používané pro 
uplatňování rozstupu musí splňovat požadavky 
uvedené v Předpise L 10/I a využívání GNSS musí být 
uvedeno v letovém plánu. 

5.4.1.2.1.3 Použitím různých navigačních 
prostředků nebo metod. Příčný rozstup se mezi letadly 
používajícími různé navigační prostředky nebo 
používá-li jedno letadlo RNAV vybavení musí zajistit 
tak, aby se stanovené ochranné prostory pro 
navigační prostředek (prostředky) nebo RNP 
nepřekrývaly. 

5.4.1.2.1.4 Příčnými rozstupy letadel při 
publikovaných postupech letu podle přístrojů pro 
přílety a odlety. 

5.4.1.2.1.4.1 Příčné rozstupy odlétajících a/nebo 
přilétajících letadel za použití postupů letu podle 
přístrojů budou zajištěny: 

a) tam, kde vzdálenost mezi jakýmikoliv kombinacemi 
tratí RNAV 1 s RNAV 1 nebo,  RNP 1, RNP APCH 
nebo RNP AR APCH není menší než 13 km (7 
NM); nebo 

b) tam, kde je vzdálenost mezi jakýmikoliv 
kombinacemi tratí RNP 1, RNP APCH nebo RNP 
AR APCH není menší než 9,3 km (5 NM); nebo 

c) tam, kde se ochranné prostory tratí navržených za 
použití kritérií bezpečných výšek nad překážkami 
nepřekrývají, a je uvažována poskytovaná 
provozní chyba. 

Poznámka 1: Vzdálenosti obsažené v ust. 
5.4.1.2.1.4.1 a) a b) tohoto předpisu byly stanoveny 
analýzou nebezpečí srážky za použití několika 
navigačních specifikací. Informace o této analýze je 
obsažena v ICAO oběžníku „Circular 324 – Guidelines 
for lateral separation of arriving and departing aircraft 
on published adjacent instrument flight procedures”. 

Poznámka 2: ICAO Circular 324 rovněž obsahuje 
informace o vzdálenostech mezi příletovými 
a odletovými tratěmi používajícími nepřekrývající se 
ochranné prostory založené na kritériích bezpečných 
výšek nad překážkami, jak je uvedeno v Procedures 
for Air Navigation Services — Aircraft Operations, 
Volume II — Construction of Visual and Instrument 
Flight Procedures (PANS-OPS, Doc 8168). 

Poznámka 3: Ustanovení týkající se snížení minima 
rozstupu jsou obsažena v Hlavě 2, Řízení bezpečnosti 
ATS a Hlavě 5, Druhy a minima rozstupů, ust. 5.11 
tohoto předpisu. 

Poznámka 4: Návod týkající se navigačních 
specifikací je obsažen v ICAO dokumentu 
„Performance-based Navigation (PBN) Manual“ (Doc 
9613). 

5.4.1.2.1.5 Provozem RNAV, kde je stanoveno 
RNP na paralelních tratích nebo tratích ATS. 

V určeném vzdušném prostoru nebo na určených 
tratích, kde je stanoveno RNP, se příčného rozstupu 
mezi letadly vybavenými RNAV může dosáhnout 
požadavkem, aby se letadla usadila na osách 
paralelních tratí nebo ATS tratí separovaných ve 
vzdálenosti zajišťující, že se ochranné prostory těchto 
tratí nebo ATS tratí nepřekryjí. 

Poznámka:  Rozstup mezi paralelními tratěmi 
nebo mezi osami paralelních tratí ATS, pro které se 
požaduje určitý druh RNP, bude záviset na příslušném 
stanoveném druhu RNP. Pokyny týkající se rozstupu 
mezi tratěmi nebo ATS tratěmi, který závisí na druhu 
RNP, obsahuje Předpis L 11, Dodatek B. 
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5.4.1.2.1.6 Příčnými rozstupy letadel na 
paralelních nebo neprotínajících se tratích nebo tratích 
ATS. V určeném vzdušném prostoru nebo na 

určených tratích musí být příčné rozstupy mezi letadly 
letícími po paralelních nebo neprotínajících se tratích 
nebo tratích ATS stanoveny v souladu s Tabulkou 5-2: 

 

Tabulka 5-2. Příčné rozstupy letadel na paralelních nebo neprotínajících se tratích nebo tratích ATS 

Minimální rozstup mezi tratěmi Požadavky na výkonnost Další požadavky 

Vzdušný prostor, 
kde není povolen 

SLOP, nebo je 
povolen pouze do 

0,5 NM 

Vzdušný 
prostor, kde je 
povolen SLOP 

až do 2 NM 

Navigační 
systém 

Komunikační 
systém 

Přehledový 
systém 

 

93 km (50 NM) 93 km (50 NM) RNAV 10 
(RNP 10) 
RNP 4 
RNP 2 

Jiné typy 
komunikace 
než přímé 
VKV hlasové 
spojení mezi 
řídícím a 
pilotem 

  

37 km (20 NM) 42,6 km (23 NM) RNP 4 
RNP 2 

RCP 240 RSP 180 Musí být zajištěno 
sledování shody zřízením 
ADS-C kontraktu události v 
případě změny příčné 
odchylky za maximální 
hranici 9,3 km (5 NM) a 
změně traťového bodu 

37 km (20 NM) 42,6 km (23 NM) RNP 2 
nebo 
vybavení 
GNSS 

Jiné typy 
komunikace 
než přímé 
VKV hlasové 
spojení mezi 
řídícím a 
pilotem 

 Zatímco jedno letadlo 
stoupá/klesá hladinou 
obsazenou jiným letadlem, 
které nadále udržuje 
vodorovný let 

27,8 km (15 NM) 33,4 km (18 NM) RNP 2 
nebo 
vybavení 
GNSS 

Přímé VKV 
hlasové 
spojení mezi 
řídícím a 
pilotem 

  

16,7 km (9 NM) 22,3 km (12 NM) RNP 4 
RNP2 

RCP 240 RSP 180 Zatímco jedno letadlo 
stoupá/klesá hladinou 
obsazenou jiným letadlem, 
které nadále udržuje 
vodorovný let 

13 km (7 NM) 19 km (10 NM) RNP 2 
nebo 
vybavení 
GNSS 

Přímé VKV 
hlasové 
spojení mezi 
řídícím a 
pilotem 

 Zatímco jedno letadlo 
stoupá/klesá hladinou 
obsazenou jiným letadlem, 
které nadále udržuje 
vodorovný let 

 

Poznámka 1: Poradenský materiál na zavedení navigační schopnosti podporující výše uvedená minima 
příčných rozstupů je obsažen v ICAO dokumentu „Performance-based Navigation (PBN) Manual“ (Doc 9613). 
Informace týkající se implementace výše uvedených minim příčných rozstupů je obsažen v ICAO oběžníku 
„Circular 349 – Guidelines for the Implementation of Lateral Separation Minima“. 

Poznámka 2: Poradenský materiál na zavedení schopnosti spojení a přehledu podporující výše uvedená 
minima příčných rozstupů je obsažen v ICAO dokumentu „Performance-based Communication and Surveillance 
(PBCS) Manual“  (ICAO Doc 9869) a ICAO dokumentu „Global Operational Data Link (GOLD) Manual“ (ICAO 
Doc 10037). 

Poznámka 3: Viz Doplněk 2, POLE 10 – VYBAVENÍ A SCHOPNOSTI v souvislosti s Tabulkou 5-2 výše. 

Poznámka 4: Další podrobnosti týkající se uplatňování postupů pro strategické lety OFFSET (SLOP) viz 
ust. 16.5. 
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5.4.1.2.1.7 Pokud jsou uplatňována minima v ust. 
5.4.1.2.1.6 tím, že se vyžaduje, aby jedno nebo obě 
letadla zajistila stanovený příčný offset, musí být 
řídícím udržován vertikální rozstup, dokud se letadlo 
provádějící obrat neusadí na příslušném příčném 
offsetu. 

5.4.1.2.1.8  Příčný rozstup letadel na křižujících se 
tratích nebo tratích ATS. Příčný rozstup mezi letadlem 
letícím na křižujících se tratích nebo tratích ATS musí 
být stanoven v souladu s následujícím: 

a) příčný rozstup letadla sbíhajícího se s tratí 
obsazenou jiným letadlem je zajištěn, až když 
letadlo dosáhne bodu příčného rozstupu, který je 
umístěn v dané vzdálenosti měřené svisle od tratě 
obsazené jiným letadlem (viz obr. 5-6); a  

b) příčný rozstup letadla rozbíhajícího se s tratí 
obsazenou jiným letadlem je zajištěn až po 
proletění bodu příčného rozstupu, který je umístěn 
v dané vzdálenosti měřené svisle od tratě 
obsazené jiným letadlem (viz obr. 5-6). 

Tento typ rozstupu může být použit pro tratě křižující 
se v různých úhlech vycházejících z hodnot pro body 
příčného rozstupu definovaných v následující tabulce: 

Navigace Rozstup 

RNAV 10 (RNP 10) 93 km (50 NM) 

RNP 4 42,6 km (23 NM) 

RNP 2 27,8 km (15 NM) 

5.4.1.2.1.9 Když je uplatňován minimální rozstup 
27,8 km (15 NM) uvedený v tabulce výše, musí 
vybavení GNSS, je-li uvedeno v letovém plánu pod 
písmenem G, splňovat předepsanou navigační 
výkonnost. 

Poznámka: Poradenský materiál pro zavedení 
navigační schopnosti podporující minimální příčné 
rozstupy 93 km (50 NM), 42,6 km (23 NM), a 27,8 km 
(15 NM) je obsažen v ICAO dokumentu „Performance-
based Navigation (PBN) Manual“ (Doc 9613). 
Podpůrné informace pro implementaci minimálních 
příčných rozstupů 93 km (50 NM), 42,6 (23 NM) a 27,8 
km (15 NM) jsou obsaženy v ICAO oběžníku „Circular 

349 – Guidelines for the Implementation of Lateral 
Separation Minima“. 

5.4.1.2.1.10 Při letech do vzdušného prostoru, kde 
se uplatňují vyšší minima příčných rozstupů. Příčný 

rozstup bude zajištěn, když jsou letadla usazena na 
stanovených tratích, které: 

a) jsou separovány příslušným minimem; a 

b) rozbíhají se nejméně o 15 stupňů, dokud se 
nedosáhne minima příčného rozstupu; 

za předpokladu, že je možné zajistit způsobem 
schváleným příslušným úřadem ATS, že letadla mají 
navigační schopnost nezbytnou k zajištění přesného 
vedení po trati. 

5.4.2 Podélné rozstupy 

5.4.2.1 Uplatňování podélných rozstupů 

5.4.2.1.1 Podélné rozstupy se musí uplatňovat 
tak, aby vzdálenosti mezi předpokládanými polohami 
letadel, mezi kterými se takové rozstupy zajišťují, 
nebyly nikdy menší než předepsané minimum. 

Podélné rozstupy mezi letadly letícími po stejných 
nebo rozbíhajících se tratích mohou být udržovány 
uplatňováním řízení rychlostí včetně metody Machova 
čísla. Pokud se uplatňuje, musí být používání metody 
Machova čísla předepsáno na základě regionálního 
postupu ICAO. 

Poznámka 1: Je třeba věnovat pozornost pokynům 
obsaženým v ICAO dokumentu „Air Traffic Services 
Planning Manual“ (ICAO Doc 9426) vztahujícím se 
k uplatňování metody Machova čísla pro rozstupy 
podzvukových letadel. 

Poznámka 2:  Technika Machova čísla je založena 
na pravém Machovu číslu. 

5.4.2.1.2 Při uplatňování minim podélných 
rozstupů mezi letadly letícími po stejné trati 
založených na čase nebo vzdálenosti se musí zajistit, 
aby toto minimum rozstupu nebylo sníženo, kdykoli 
letadlo vzadu udržuje vyšší rychlost než letadlo 
vpředu. Pokud se očekává, že letadla dosáhnou 
minima rozstupu, musí být uplatněno řízení rychlostí 
s cílem zajistit, že požadované minimum rozstupu 
bude zachováno. 

5.4.2.1.3 Podélné rozstupy se mohou zakládat 
na požadavku, aby letadla odletěla ve stanoveném 
čase, aby byla nad danou zeměpisnou polohou ve 
stanoveném čase nebo aby nad danou zeměpisnou 
polohou vyčkávala do stanoveného času. 

5.4.2.1.4 Podélné rozstupy mezi nadzvukovými 
letadly během transsonických zrychlení 
a nadzvukových fází letu by měly být založeny na 
vhodném načasování začátku transsonického 
zrychlení spíše než na omezování rychlosti během 
nadzvukového letu. 

5.4.2.1.5 Pro účely uplatňování podélných 
rozstupů musí mít výrazy stejná trať, protisměrné tratě 
a křižující se tratě následující významy: 

a) Stejná trať (viz Obr. 5-7): 

tratě stejných směrů, protínající se tratě nebo jejich 
části, jejichž úhlový rozdíl je menší než 45 stupňů 
nebo větší než 315 stupňů a jejichž ochranné 
prostory se překrývají.  

b) Protisměrné tratě (viz Obr. 5-8) 

tratě opačných směrů a protínající se tratě nebo 
jejich části, jejichž úhlový rozdíl je větší než 
135 stupňů, avšak menší než 225 stupňů a jejichž 
ochranné prostory se překrývají.  

c) Křižující se tratě (viz. Obr. 5-9) 

protínající se tratě nebo jejich části jiné než 

stanovené v a) a b) výše. 

5.4.2.1.6 Časový rozstup aplikovaný dle 
ust. 5.4.2.2 a 5.4.2.4 může být založen na informacích 
o poloze a na výpočtech odvozených z hlasových 
hlášení, CPDLC nebo ADS-C. 

5.4.2.2 Minima podélných časových rozstupů  

5.4.2.2.1 Letadla udržující stejnou hladinu: 

5.4.2.2.1.1 Letadla letící na stejné trati: 

a) 15 minut (viz Obr. 5-10); nebo 

b) 10 minut, dovolují-li navigační prostředky časté 
určení polohy a rychlosti (viz Obr. 5-11); nebo  

c) 5 minut v následujících případech za předpokladu, 
že letadlo vpředu trvale udržuje pravou vzdušnou 
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rychlost větší nejméně o 37 km/h (20 kt) než 
letadlo vzadu (viz Obr. 5-12): 

1) mezi letadly, která odletěla ze stejného letiště; 

2) mezi letadly na trati, která se hlásila nad 
stejným přesně stanoveným význačným 
bodem; 

3) mezi odlétávajícím letadlem a letadlem na 
trati, které se hlásilo nad fixem, jenž je 
v takové poloze vůči místu odletu, která 
zajišťuje, že pětiminutový rozstup bude 
dodržen, jakmile odlétávající letadlo nalétne 
stanovenou trať; nebo  

d) 3 minuty v případech uvedených v písm. c) za 
předpokladu, že letadlo vpředu trvale udržuje 
pravou vzdušnou rychlost větší nejméně o 74 km/h 
(40 kt) než letadlo vzadu (viz Obr. 5-13). 

5.4.2.2.1.2 Letadla letící na křižujících se tratích: 

a) 15 minut v bodě křižování tratí (viz Obr. 5-14); 
nebo  

b) 10 minut, dovolují-li navigační zařízení časté 
určení polohy a rychlosti (viz Obr. 5-15). 

5.4.2.2.2 Letadla, která stoupají nebo klesají: 

5.4.2.2.2.1 Letadla na stejné trati: 

Pro průlet hladinou obsazenou jiným letadlem na 
stejné trati se musí zajistit následující minimum 
podélného rozstupu: 

a) 15 minut po dobu, kdy není zajištěn vertikální 
rozstup (viz Obr. 5-16A a 5-16B); nebo 

b) 10 minut po dobu, kdy není zajištěn vertikální 
rozstup, za předpokladu, že je takový rozstup 
schválen pouze tam, kde pozemní navigační 
prostředky nebo GNSS dovolují časté určení 
polohy a rychlosti (viz Obr. 5-17A a 5-17B); nebo 

c) 5 minut po dobu, kdy není zajištěn vertikální 
rozstup, za předpokladu: 

1) že se změna hladiny zahájí do 10 minut od 
okamžiku, kdy druhé letadlo ohlásilo přelet 
společného bodu, který musí být odvozen od 
pozemních navigačních prostředků nebo 
GNSS; a 

 2) pokud se jedná o povolení pomocí spojení přes 
třetí stranu nebo CPDLC, musí být k povolení 
přidáno takové omezení, které zajistí splnění 
10minutové podmínky (viz Obr. 5-18A a 5-
18B). 

Poznámka: K usnadnění tohoto postupu, je-li 
spojen se značnou změnou hladiny, se klesajícímu 
letadlu povolí zaujmout vhodnou hladinu nad letadlem 
letícím níže nebo stoupajícímu letadlu vhodnou 
hladinu pod letadlem letícím výše. To umožní ověřit 
separaci, která bude uplatňována po dobu, kdy 
nebude zajištěn vertikální rozstup. 

5.4.2.2.2.2 Letadla na křižujících se tratích: 

a) 15 minut po dobu, kdy není zajištěn vertikální 
rozstup (viz Obr. 5-19A a 5-19B); nebo  

b) 10 minut po dobu, kdy není zajištěn vertikální 
rozstup, dovolují-li navigační prostředky časté 
určení polohy a rychlosti letadel. (viz Obr. 5-20A 
a 5-20B).  

5.4.2.2.3 Letadla na protisměrných tratích: 

Kde není zajištěn příčný rozstup, musí se zajistit 
vertikální rozstup nejméně deset minut před a po 
vypočítaném čase, ve kterém se letadla minou nebo 
minula (viz Obr. 5-21). Bylo-li však zjištěno, že se již 
letadla minula, nemusí se toto minimum uplatňovat. 

5.4.2.3 Minima podélných vzdálenostních 
rozstupů s použitím DME a/nebo GNSS 

Poznámka: Kde se v ustanoveních vztahujících se 
k uplatňování podélných vzdálenostních rozstupů 
s použitím DME a/nebo GNSS používá výrazu „na 
trati“, znamená to, že letadlo letí buď přímo k nebo 
přímo od zařízení/traťového bodu.  

5.4.2.3.1 Rozstup se musí zakládat na 
udržování ne menších, než stanovených vzdáleností 
mezi polohami letadel, hlášenými vzhledem k DME, 
které je ve spojení s ostatními vhodnými navigačními 
prostředky a/nebo GNSS. Tento typ rozstupu musí být 
aplikován mezi dvěma letadly používajícími DME nebo 
dvěma letadly používajícími GNSS nebo mezi jedním 
letadlem používajícím DME a jedním používajícím 
GNSS. Používá-li se takový rozstup, musí se udržovat 
přímé VKV hlasové spojení mezi řídícím a pilotem. 

Poznámka: Pro účely aplikace minima rozstupu 
založeného na GNSS se vzdálenost odvozená 
z integrovaného navigačního systému, který začleňuje 
vstup GNSS, považuje za ekvivalentní vzdálenosti 
podle GNSS. 

5.4.2.3.2 Při použití těchto minim rozstupů mezi 
jakýmikoliv letadly se schopností prostorové navigace 
musí řídící výslovně vyžádat vzdálenost odvozenou 
z GNSS. 

Poznámka: Důvody neschopnosti pilota 
poskytnout informaci o vzdálenosti založené na GNSS 
mohou zahrnovat neadekvátní palubní zařízení, 
neexistující vstup GNSS do integrovaného 
navigačního systému nebo ztrátu integrity GNSS. 

5.4.2.3.3 Letadla ve stejné cestovní hladině: 

5.4.2.3.3.1 Letadla na stejné trati: 

a) 37 km (20 NM) za předpokladu, že: 

 1) každé letadlo používá: 

 i) stejnou stanici DME „na trati“, když obě 
letadla využívají DME; nebo 

 ii) stanici DME „na trati“ a traťový bod 
situovaný v poloze zařízení DME, když 
jedno z letadel využívá DME a druhé 
GNSS; nebo 

 iii) stejný traťový bod, když obě letadla 
využívají GNSS; a 

 2) rozstup je ověřován získáváním souběžných 
údajů DME a/nebo GNSS hlášených z letadel 
v krátkých intervalech, aby se zajistilo, že toto 
minimum nebude porušeno (viz Obr. 5-22); 

b) 19 km (10 NM) za předpokladu, že:  

1) pravá vzdušná rychlost letadla vpředu je 
nejméně o 37 km/h (20 kt) vyšší než pravá 
vzdušná rychlost letadla vzadu; 

 2) každé letadlo používá: 

 i) stejnou stanici DME „na trati“, když obě 
letadla využívají DME; nebo  

 ii) stanici DME „na trati“ a traťový bod 
situovaný v poloze zařízení DME, když 
jedno z letadel využívá DME a druhé 
GNSS; nebo 
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 iii) stejný traťový bod, když obě letadla 
využívají GNSS; a 

 3) rozstup je ověřován získáváním souběžných 
údajů DME a/nebo GNSS hlášených z letadel 
v takových intervalech, které zajistí, že je toto 
minimum dosaženo a nebude porušeno (viz 
Obr. 5-23). 

5.4.2.3.3.2 Letadla na křižujících se tratích: 

Podélné rozstupy předepsané v ust. 5.4.2.3.3.1 se 
musí uplatňovat za předpokladu, že každé letadlo 
hlásí vzdálenost od stanice DME a/nebo traťového 
bodu situovaného v poloze zařízení DME nebo od 
stejného traťového bodu umístěného v průsečíku tratí 
a tyto tratě spolu svírají úhel menší než 90 stupňů 
(viz Obr. 5-24A a 5-24B). 

5.4.2.3.4 Letadla, která stoupají nebo klesají 

5.4.2.3.4.1 Letadla na stejné trati: 

19 km (10 NM) po dobu, kdy není zajištěn vertikální 
rozstup, za předpokladu, že: 

a) každé letadlo používá: 

 i) stejnou stanici DME „na trati“, když obě 
letadla využívají DME; nebo 

 ii) stanici DME „na trati“ a traťový bod situovaný 
v poloze zařízení DME, když jedno z letadel 
využívá DME a druhé GNSS; nebo 

 iii) stejný traťový bod, když obě letadla využívají 
GNSS, a 

b) jedno letadlo udržuje hladinu po dobu, kdy není 
zajištěn vertikální rozstup; a 

c) rozstup je zajištěn získáváním souběžných údajů 
DME a/nebo GNSS hlášených z letadel 
(viz Obr. 5-25A a 5-25B). 

Poznámka: K usnadnění tohoto postupu, je-li 
spojen se značnou změnou hladiny, se klesajícímu 
letadlu povolí zaujmout vhodnou hladinu nad letadlem 
letícím níže nebo stoupajícímu letadlu vhodnou 
hladinu pod letadlem letícím výše. To umožní ověřit 
separaci, která bude uplatňována po dobu, kdy 
nebude zajištěn vertikální rozstup. 

5.4.2.3.4.2 Letadla na protisměrných tratích: 

Letadlu používajícímu DME „na trati“ a/nebo traťový 
bod společně umístěný v poloze zařízení DME nebo 
stejný traťový bod se může povolit stoupání či klesání 
do hladin obsazených nebo hladinami obsazenými 
jinými letadly používajícími DME „na trati“ a/nebo 
traťový bod společně umístěný v poloze zařízení DME 
a/nebo stejný traťový bod, jen bylo-li s určitostí 
zjištěno, že se tato letadla minula a jsou od sebe 
vzdálena nejméně 10 NM nebo v takové vzdálenosti, 
kterou předepsal příslušný úřad ATS. 

5.4.2.4 Minima podélných časových rozstupů 
založená na technice Machova čísla 

5.4.2.4.1 Letadla, na něž se vztahuje technika 
Machova čísla, musí udržovat takové pravé Machovo 
číslo, které jim povolilo ATC, a před každou jeho 
změnou si musí vyžádat souhlas ATC. Je-li však 
nezbytné provést okamžitě dočasnou změnu Machova 
čísla (například z důvodu turbulence), musí se 
stanovišti ATC co nejdříve oznámit, že k takové 
změně došlo. 

5.4.2.4.2 Není-li možné s ohledem na výkonnost 
letadel udržovat posledně přidělené Machovo číslo 
během stoupání a klesání na trati, musí piloti 
dotyčných letadel oznámit tuto skutečnost ATC při 
žádosti o stoupání/klesání.  

5.4.2.4.3 Pokud je uplatňována technika 
Machova čísla a za předpokladu, že: 

a) uvažovaná letadla ohlásila přelet téhož společného 
bodu, z něhož pokračují v letu po stejné trati nebo 
po plynule se rozbíhajících tratích, dokud nebude 
zajištěn jiný druh rozstupu; nebo 

b) letadla neohlásila přelet téhož společného bodu, 
ale pomocí radaru, ADS-B nebo jiných prostředků 
lze zajistit, že příslušný časový interval bude nad 
společným bodem, ze kterého budou letadla 
pokračovat po stejné trati nebo po plynule se 
rozbíhajících tratích, existovat; 

minimální podélný rozstup mezi letadly na stejné trati, 
ať už udržují hladinu, stoupají, nebo klesají, musí být:  

1) 10 minut; nebo 

2) mezi 9 a 5 minutami včetně, jestliže letadlo 
vpředu udržuje vyšší pravé Machovo číslo než 
letadlo vzadu, v souladu s následujícím: 

- 9 minut, je-li letadlo vpředu o 0,02 Machova 
čísla rychlejší než letadlo vzadu; 

- 8 minut, je-li letadlo vpředu o 0,03 Machova 
čísla rychlejší než letadlo vzadu; 

- 7 minut, je-li letadlo vpředu o 0,04 Machova 
čísla rychlejší než letadlo vzadu; 

- 6 minut, je-li letadlo vpředu o 0,05 Machova 
čísla rychlejší než letadlo vzadu; 

- 5 minut, je-li letadlo vpředu o 0,06 Machova 
čísla rychlejší než letadlo vzadu. 

 

5.4.2.4.4  Uplatňuje-li se 10minutové minimum 
podélného rozstupu založené na metodě Machova 
čísla, musí letadlo vpředu udržovat pravé Machovo 
číslo stejné nebo vyšší než letadlo vzadu. 

5.4.2.5  Minima podélných vzdálenostních 
rozstupů s použitím techniky Machova čísla 
a s použitím RNAV 

Poznámka:  Pokyny k provozu RNAV obsahuje 
Manual on Required Navigation Performance (RNP) 
(ICAO Doc 9613). 

5.4.2.5.1 Letadla, na něž se vztahuje technika 
Machova čísla, musí udržovat takové pravé Machovo 
číslo, které jim povolilo ATC, a před každou změnou si 
musí vyžádat souhlas ATC. Je-li však nezbytné 
provést okamžitě dočasnou změnu Machova čísla 
(například z důvodu turbulence), musí se stanovišti 
ATC co nejdříve oznámit, že k takové změně došlo.  

5.4.2.5.1.1 Není-li možné s ohledem na výkonnost 
letadel udržovat posledně přidělené Machovo číslo 
během stoupání a klesání na trati, musí piloti 
dotyčných letadel oznámit tuto skutečnost ATC při 
žádosti o stoupání/klesání.  

5.4.2.5.2 Vzdálenostní rozstup s použitím RNAV  
nesmí být uplatňován, oznámil-li pilot stanovišti ATC 
zhoršení stavu navigačního vybavení nebo jeho 
poruchu. 

5.4.2.5.3 Rozstupy se musí zajistit udržováním 
stanovené minimální vzdálenosti mezi polohami 
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letadel hlášenými na základě vybavení RNAV. Po 
dobu používání tohoto rozstupu by se mělo udržovat 
přímé spojení řídící-pilot. Kde se pro oblastní službu 
řízení využívá pásma krátkých vln nebo velmi krátkých 
vln s prodlouženým dosahem pro obecné účely a tato 
jsou obsluhována spojovateli letadlo-země, musí se 
učinit vhodná opatření, která umožní přímé spojení 
řídící-pilot, nebo se řídícímu umožní monitorovat 
veškeré spojení letadlo-země. 

5.4.2.5.3.1 Aby se pilotům usnadnilo poskytování 
požadovaných RNAV informací o vzdálenosti, měla by 
se hlášení o poloze, kdykoli je to možné, vztahovat ke 
společnému bodu na trati před oběma letadly. 

5.4.2.5.4  Vzdálenostní rozstup založený na 
RNAV smí být uplatňován mezi letadly s vybavením 
RNAV, letí-li po stanovených tratích RNAV nebo po 
tratích ATS určených VOR. 

5.4.2.5.5  Minimum vzdálenostního rozstupu 
150 km (80 NM) s použitím techniky Machova čísla 
a s použitím RNAV se smí uplatňovat na stejných 
tratích namísto podélného časového rozstupu  
10 minut s použitím techniky Machova čísla za 
předpokladu, že: 

a) každé letadlo hlásí svou vzdálenost k nebo od 
téhož společného bodu „na trati“; 

b) rozstup mezi letadly ve stejné hladině je ověřován 
současným získáváním údajů o vzdálenostech 
podle RNAV, aby se zajistilo, že toto minimum 
nebude porušeno (viz Obr. 5-26);  

c) rozstup mezi stoupajícími a klesajícími letadly je 
založen na získávání souběžných RNAV údajů 
letadel o vzdálenostech (viz Obr. 5-27A a 5-27B); 
a 

d) v případě stoupajících nebo klesajících letadel 
jedno letadlo udržuje hladinu po dobu, kdy není 
zajištěn vertikální rozstup. 

5.4.2.5.6 Pokud se uplatňuje minimum 
vzdálenostního rozstupu 150 km (80 NM) s použitím 
techniky Machova čísla, letadlo vpředu musí udržovat 
stejné pravé Machovo číslo nebo vyšší než je pravé 
Machovo číslo udržované letadlem vzadu.  

Poznámka: K usnadnění aplikace tohoto postupu, 
je-li spojen se značnou změnou hladiny, se 
klesajícímu letadlu povolí zaujmout vhodnou hladinu 
nad letadlem letícím níže nebo stoupajícímu letadlu 
vhodnou hladinu pod letadlem letícím výše. To umožní 
ověřit separaci, která bude uplatňována po dobu, kdy 
nebude zajištěn vertikální rozstup.  

5.4.2.5.7 Letadla na protisměrných tratích 

Letadlu používajícímu RNAV se může povolit stoupání 
či klesání do hladin nebo průlet hladinami obsazenými 
jinými letadly používajícími RNAV za předpokladu, že 
na základě současně získaných údajů z letadel 
o vzdálenostech k nebo od téhož společného bodu „na 
trati“ bylo s určitostí zjištěno, že se tato letadla 
vzájemně minula a jsou od sebe vzdálena nejméně 
150 km (80 NM) (viz Obr. 5-28). 

5.4.2.6 Minima podélných vzdálenostních 
rozstupů s použitím RNAV, kde je stanoveno RNP 

Poznámka: Pokyny obsahuje Dodatek B Předpisu 
L 11, ICAO dokument „Manual on Required Navigation 
Performance (RNP)“ (ICAO Doc 9613), ICAO 

dokument „Air Traffic Services Planning Manual“ 
(ICAO Doc 9426) a ICAO dokument „Manual on 
Airspace Planning Methodology for the Determination 
of Separation Minima“ (ICAO Doc 9689). 

5.4.2.6.1 Ve stanoveném vzdušném prostoru 
nebo na stanovených tratích se mohou minima 
rozstupů uplatňovat v souladu s ustanoveními tohoto 
ustanovení (5.4.2.6) a podle regionálních postupů 
ICAO. 

5.4.2.6.2 Rozstupy musí být založeny na 
udržování minimální stanovené vzdálenosti mezi 
polohami letadel hlášenými vzhledem k témuž 
společnému bodu „na trati“, který se nachází pokud 
možno před oběma letadly, nebo pomocí systému 
automatizovaného hlášení poloh. 

Poznámka: Výraz „na trati“ znamená, že letadla 
letí buď přímo k, nebo přímo od stanice nebo bodu na 
trati. 

5.4.2.6.2.1 Je-li přijata informace o poruše 
navigačního vybavení nebo jeho zhoršení pod 
požadovanou navigační schopnost, ATC musí zajistit 
požadovaná náhradní minima rozstupu. 

5.4.2.6.2.2 Při uplatňování minim vzdálenostních 
rozstupů se musí udržovat přímé spojení řídící-pilot. 
Přímé spojení řídící-pilot se musí zajistit komunikací 
hlasem nebo datovým spojem (CPDLC). Kritéria 
spojení nezbytná k tomu, aby CPLDC uspokojilo 
požadavek na přímé spojení řídící-pilot, musí být 
stanovena na základě příslušného vyhodnocení 
bezpečnostních rizik. 

Poznámka: Kritéria spojení, na základě kterých se 
v tomto článku odvozují minima rozstupů, jsou 
stanovena v Dodatku 5 v Manual on Airspace 
Planning Methodology for the Determination of 
Separation Minima (ICAO Doc 9689). Pokyny pro 
CPDLC obsahuje Manual of Air Traffic Services Data 
Link Applications (ICAO Doc 9694). 

5.4.2.6.2.2.1 Před a během uplatňování minima 
vzdálenostního rozstupu by měl řídící určit vhodnost 
dostupného komunikačního spoje zvážením času 
požadovaného k přijetí odpovědí od dvou nebo více 
letadel a celkového objemu pracovní zátěže/provozu 
spojeného s uplatněním těchto minim. 

5.4.2.6.2.3 Jsou-li letadla na minimu použitého 
rozstupu nebo se předpokládá, že daný rozstup bude 
snížen na minimum, musí se uplatnit techniky řízení 
rychlosti, včetně přidělování Machova čísla, aby se 
zajistila minimální vzdálenost po celou dobu 
uplatňování těchto minim. 

5.4.2.6.3 Minima podélných vzdálenostních 
rozstupů v prostředí RNP RNAV bez použití ADS-C 

5.4.2.6.3.1 Pro letadla udržující letovou hladinu, 
stoupající nebo klesající na stejné trati, se smí 
uplatňovat následující minimum rozstupu: 

 

Minimum 
rozstupu 

Typ 
RNP 

Požadav-
ky na 

spojení 

Požadavek 
na přehled 
o provozu 

Požadavky na 
ověřování 

vzdálenosti 

     
93 km 

(50 NM) 
 
 

10 Přímé 
spojení 

řídící-pilot 
 

Procedurál-
ní hlášení 

poloh 

Nejméně 
každých 
24 minut 
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Poznámka 1: Kde dochází při používání 
vzdálenostního rozstupu ke značné změně hladiny, 
povolí se klesajícímu letadlu zaujmout vhodnou 
hladinu nad letadlem letícím níže nebo stoupajícímu 
letadlu vhodnou hladinu pod letadlem letícím výše 
(např. 1200 m (4000 ft) nebo méně). To umožní ověřit 
separaci, která bude uplatňována po dobu, kdy 
nebude zajištěn vertikální rozstup. 

Poznámka 2: Je třeba si uvědomit, že minimum 
rozstupu uvedené výše je založeno na hodnoceních 
bezpečnostních rizik provedených zvláště pro určitou 
síť tratí nebo cest. Jako taková, hodnocení 
bezpečnosti vyhodnotila provozní charakteristiky, které 
mohou být specifické pro hodnocenou síť.  

Poznámka 3: Minimum rozstupu uvedené výše bylo 
stanoveno v souladu s analýzou nebezpečí srážky, 
která stanoví podmínky, za kterých se tento rozstup 
může uplatňovat.  

Poznámka 4: Podrobné informace o analýze použité 
ke stanovení tohoto minima rozstupu a stanovení 
hodnocení bezpečnostních rizik jsou obsaženy v ICAO 
dokumentu „Manual on Airspace Planning 
Methodology for Determination of Separation Minima“ 
(ICAO Doc 9689). 

5.4.2.6.3.2 Během uplatňování minima rozstupu 
93 km (50 NM), když pilot opomene hlášení o poloze, 
musí řídící do 3 minut provést opatření, aby navázal 
spojení. Jestliže spojení nebylo navázáno do 8 minut 
od času, kdy mělo být hlášení přijato, musí řídící 
provést opatření, aby zajistil náhradní rozstup.  

5.4.2.6.3.3 Kde se uplatňuje automatizované 
hlášení poloh, musí se používat jednotný čas.  

5.4.2.7 Minima podélných rozstupů založená 
na vzdálenosti využívající postup ADS-B IN-TRAIL 
(ITP) 

Poznámka 1: Viz ICAO oběžník „Circular 325,  
In-Trail Procedure (ITP) using Automatic Dependant 
Surveillance – Broadcast (ADS-B)“. 

Poznámka 2: Poradenský materiál na vybavení ITP 
lze nalézt v dokumentu „RTCA-DO-312/EUROCAE 

ED-159 - Safety Performance and Interoperability 
Requirements Document for the In-Trail Procedure 
in Oceanic Airspace (ATSA-ITP) Application“ 
a v jeho Doplňku a v dokumentu „RTCA  

DO-317A/EUROCAE ED-194 – Minimum Operational 
Performance Standards (MOPS) for Aircraft 
Surveillance Application (ASA) System“. 

5.4.2.7.1 Tratě nebo vzdušný prostor, kde je 
povoleno použití postupu ITP, a postupy, které musí 
dodržovat piloti v souladu s ust. 5.4.2.7 tohoto 
předpisu, musí být zveřejněny v leteckých 
informačních příručkách (AIP). 

5.4.2.7.2 Požadavek a povolení ITP musí být 
zveřejněny prostřednictvím zprávy CPDLC vyměněné 
pouze v souladu s odpovídajícími prvky zpráv 
uvedenými v Doplňku 5 tohoto předpisu. 

5.4.2.7.3 Podélný rozstup mezi stoupajícím 
nebo klesajícím letadlem ITP a referenčním letadlem 
musí být uplatňován v souladu s ust. 5.4.2.7.3.1, 
5.4.2.7.3.2 a 5.4.2.7.3.3 tohoto předpisu. Současně 
nesmí být u letadla ITP zajištěn rozstup od více než 
dvou referenčních letadel využívajících minimální 
rozstup ITP. 

5.4.2.7.3.1 Piloti mohou požadovat stoupání nebo 
klesání prostřednictvím ITP za předpokladu, že jsou 
splněna následující ITP kritéria: 

a) vzdálenost ITP mezi letadlem ITP a referenčním 
letadlem nesmí být: 

 1) menší než 28 km (15 NM) při maximální 
traťové rychlosti sbližování 37 km/h (20 kt); 
nebo 

 2) menší než 37 km (20 NM) při maximální 
traťové rychlosti sbližování 56 km/h (30 kt); 

b) palubní vybavení ITP musí ukazovat, že úhel mezi 
letěnou tratí letadla ITP a referenčního letadla je 
menší než 45 stupňů; 

c) rozdíl nadmořské výšky mezi letadlem ITP 
a jakýmkoli referenčním letadlem musí být 600 m 
(2 000 ft) nebo menší; 

d) stoupání nebo klesání musí být provedeno 
rychlostí ne menší než 1,5 m/s (300 ft/min), nebo 
jakoukoliv vyšší rychlostí, pokud je určena řídícím; 
a 

e) stoupání nebo klesání musí být provedeno 
rychlostí vyjádřenou přiděleným Machovým číslem. 
Pokud ATC nepřidělilo rychlost vyjádřenou 
Machovým číslem, musí letadlo ITP během 
manévru ITP udržovat současnou cestovní rychlost 
vyjádřenou Machovým číslem. 

Poznámka: Tato kritéria jsou stanovena k zajištění 
minimálního rozstupu 19 km (10 NM) mezi letadlem 
ITP a referenčním letadlem během stoupání a klesání. 

5.4.2.7.3.2 Řídící může letadlu povolit stoupání 
nebo klesání ITP za předpokladu, že jsou splněny 
následující podmínky: 

a) stoupání nebo klesání ITP bylo vyžádáno pilotem; 

b) v požadavku ITP odpovídá identifikace každého 
referenčního letadla přesně POLI 7 - 
IDENTIFIKACE LETADLA vyplněného letového 
plánu; 

c) hlášená vzdálenost ITP mezi letadlem ITP 
a jakýmkoli referenčním letadlem je 28 km 
(15 NM) nebo větší; 

d) letadlo ITP a referenční letadlo jsou: 

 1) na stejné trati a každá zatáčka v traťovém 
bodu musí být omezena na méně než 
45 stupňů; nebo 

 2) na paralelní trati nebo stejné trati 
s nepovolenými zatáčkami během manévru. 

Poznámka: Stejné tratě jsou definované 
v ust. 5.4.2.1.5 a) tohoto předpisu, kde je úhlový rozdíl 
nula stupňů. 

e) povolení týkající se změny rychlosti nebo tratě 
nesmí být letadlu ITP vydáno dokud není 
dokončeno stoupání nebo klesání letadla ITP; 

f) rozdíl nadmořské výšky mezi letadlem ITP 
a jakýmkoli referenčním letadlem musí být 600 m 
(2 000 ft) nebo méně; 

g) žádnému referenčnímu letadlu nesmí být vydány 
instrukce ke změně rychlosti, nadmořské výšky 
nebo trati, dokud není dokončeno stoupání nebo 
sestup letadla ITP; 

h) maximální traťová rychlost sbližování mezi 
letadlem ITP a jakýmkoli referenčním letadlem 
musí být Mach 0,06; a 

i) letadlo ITP nesmí být referenčním letadlem 
v jiném povolení ITP. 
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5.4.2.7.3.3 Po obdržení povolení ke stoupání 
nebo klesání ITP a před zahájením tohoto postupu, 
musí pilot letadla ITP rozhodnout, že kritéria ITP 
uvedená v ust. 5.4.2.7.3.1, písm. a) a b) tohoto 
předpisu jsou i nadále splněna s ohledem na 
referenční letadla identifikovaná v povolení a: 

a) pokud jsou kritéria ITP dodržena, pilot musí 
potvrdit povolení a začít okamžitě stoupat nebo 
klesat; nebo 

b) pokud nejsou dodržena kritéria ITP, pilot musí 
uvědomit řídícího a udržovat dříve předepsanou 
hladinu. 

5.4.2.8 Minima podélných vzdálenostních 
rozstupů s použitím ADS-C postupu stoupání a 
klesání (CDP) 

5.4.2.8.1 Pokud je letadlu na stejné trati 
povoleno stoupání nebo klesání přes letovou hladinu 
jiného letadla, mělo by být vydáno povolení za 
podmínky, že jsou splněny tyto požadavky: 

a) podélná vzdálenost mezi letadly je stanovená 
automatickými pozemními systémy z téměř 
současných požadovaných hlášení ADS-C, která 
obsahují přesnou polohu s přesností na 0,46 km 
(0,25 NM) nebo vyšší (FOM (figure of merit) 
6 nebo vyšší); 

Poznámka: Viz ust. 5.4.2.9.5 pro výpočet 
vzdálenosti. 

b) podélná vzdálenost mezi letadly, stanovená dle 
bodu a) výše, není menší než:  

 1) 27,8 km (15 NM), když letadlo vpředu má 
stejnou rychlost nebo je rychlejší než letadlo 
vzadu; nebo 

 2) 46,3 km (25 NM), když letadlo vzadu není 
buď o 18,5 km/h (10 kt), nebo o 0,02 Mach 
rychlejší než letadlo vpředu; 

c) rozdíl nadmořské výšky mezi letadly není větší než 
600 m (2 000 ft); 

d) povolení je vydáno s omezením, zajišťujícím, že 
vertikální rozstup je obnovený během 15 minut od 
první žádosti o požadované hlášení; a 

e) je udržováno přímé hlasové spojení mezi řídícím 
a pilotem nebo CPDLC. 

5.4.2.8.2 Uplatňování ADS-C postupu stoupání 
a klesání musí být podpořeno průběžným procesem 
monitorování. 

Poznámka: Podpůrné informace týkající se 
průběžného procesu monitorování jsou uvedeny 
v ICAO oběžníku „Automatic Dependent Surveillance 
– Contract (ADS-C) Climb and Descend Procedure 
(CDP)“ (ICAO Circular 342). 

5.4.2.9 Minimální podélné rozstupy založené 
na výkonnosti 

Poznámka: Poradenský materiál týkající se 
implementace a použití minimálních rozstupů 
v následujících ustanoveních je obsažen v ICAO 
dokumentech „Performance-based Communication 
and Surveillance (PBCS) Manual“ (ICAO Doc 9869), 
„Global Operational Data Link (GOLD) Manual“ (ICAO 
Doc 10037), „Satellite Voice Operations Manual 
(SVOM) (ICAO Doc 10038) a „Manual on the 
Implementation of Performance-based Longitudinal 
Separation Minima“ (ICAO Doc 10120) a „Manual on 
Monitoring the Application of Performance-Based 
Horizontal Separation Minima“ (Doc 10063). 

5.4.2.9.1 Ve stanoveném vzdušném prostoru 
nebo na stanovených tratích se mohou uplatňovat 
minima rozstupů v souladu s ustanoveními této části 
(ust. 5.4.2.9). 

5.4.2.9.2 Následující minima rozstupu mohou 
uplatňovat letadla udržující letovou hladinu, stoupající 
nebo klesající: 

a) na stejné trati; nebo 

b) na křižujících se tratích za předpokladu, že spolu 
tyto tratě svírají úhel menší než 90 stupňů. 

 

Minima rozstupu RNP RCP RSP Maximální doba mezi 
intervaly hlášení ADS-C 

93 km (50 NM) 

10 240 180 27 minut 

4 240 180 32 minut 

55,5 Km (30 NM) 2 nebo 4 240 180 12 minut 

37 km (20 NM) 2 nebo 4 240 180 192 sekund (3,2 minut) 

5 minut 2 nebo 4 nebo 10 240 180 14 minut 

Poznámka: Maximální doba mezi intervaly hlášení ADS-C 192 sekund (3,2 minuty) je určena pro uplatňování 
minima rozstupu mezi konkrétními dvojicemi letadel 37 km (20 NM) a není určena jako defaultní doba mezi 
intervaly hlášení pro všechna letadla. Je potřeba věnovat pozornost pokynům týkajícím se dob mezi intervaly 
hlášení ADS-C v dokumentu „Global Operational Data Link (GOLD) Manual“ (Doc 10037). 

 

5.4.2.9.3 Letadlům letícím na protisměrných 
tratích může být povoleno stoupat nebo klesat do 
nebo přes letové hladiny obsazené jinými letadly za 
předpokladu, že hlášení ADS-C dokazující, že se 
letadla již minula v příslušném minimu rozstupu 
v souladu s ust. 5.4.2.9.2 výše. 

5.4.2.9.4 Pětiminutový rozstup musí být počítán 
s rozlišením na jednu vteřinu bez zaokrouhlení. 

5.4.2.9.5 Rozstup musí být uplatňován, tak aby 
vzdálenost nebo čas mezi vypočítanými polohami 
letadel nebyly nikdy menší než předepsané minimum. 
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Tato vzdálenost nebo čas musí být zajištěny jedním 
z následujících postupů: 

a) když jsou letadla na stejné identické trati, 
vzdálenost nebo čas mohou být měřeny mezi 
vypočítanými polohami letadel nebo může být 
vypočítány měřením vzdáleností nebo časů ke 
společnému bodu na trati (viz Obr. 5-29 a 5-30); 

Poznámka: Stejné identické tratě jsou zvláštním 
případem stejných tratí definovaných v ust. 5.4.2.1.5 
a), kde svíraný úhel je 0 stupňů, nebo protisměrných 
tratí definovaných v ust. 5.4.2.1.5 b), které svírají úhel 
180 stupňů. 

b) když jsou letadla na stejných nebo protisměrných 
nesouběžných tratích jiných než v písm. a) výše, 
nebo na křižujících se tratích, vzdálenost nebo čas 
musí být vypočítány měřením vzdáleností nebo 
časů ke společnému bodu křižování tratí nebo 
myšlených tratí (viz Obr. 5-31 až 5-33); a 

c) když jsou letadla na souběžných tratích, jejichž 
ochranné prostory se překrývají, vzdálenost nebo 
čas musí být měřeny po trati jednoho z letadel jako 
v písm. a) výše použitím jeho vypočítané polohy 
a bodem na úrovni vypočítané polohy druhého 
letadla (viz Obr. 5-34). 

Poznámka: Ve všech případech uvedených na 
Obr. 5-29 až 5-34 jsou „d“ a „t“ vypočítány odečtením 
vzdálenosti nebo času letadla bližšího k společnému 
bodu od vzdálenosti nebo času letadla vzdálenějšího 
od společného bodu, vyjma Obr. 5-33, kde jsou obě 
tyto vzdálenosti nebo časy sečteny a pořadí letadel při 
výpočtu není důležité. 

5.4.2.9.6 Aby se umožnila aplikace minima rozstupu 
dle ust. 5.4.2.9.2 tohoto předpisu, musí daný 
komunikační systém řídícímu dovolit do 4 minut 
zakročit a vyřešit možný konflikt spojením s letadlem 
pomocí běžných komunikačních prostředků. Pro 
případ, že by selhaly běžné komunikační prostředky, 
musí být k dispozici náhradní prostředky, aby měl 
řídící možnost zakročit a zabránit konfliktu celkem do 
10,5 minut. 

5.4.2.9.7 Není-li přijato pravidelné hlášení ADS-
C o přeletu traťového bodu nebo změněného 
traťového bodu do 3 minut od času, kdy mělo být 
posláno, je hlášení považováno za zpožděné a řídící 
musí provést opatření, aby toto hlášení získal co 
nejrychleji, zpravidla prostřednictvím ADS-C nebo 
CPDLC. Jestliže hlášení není přijato do 6 minut od 
času, kdy mělo být původní hlášení posláno, a je 
nebezpečí snížení rozstupu s dalšími letadly, řídící 
musí provést co nejdříve taková opatření, aby zabránil 
případnému konfliktu. Zabezpečující komunikační 
prostředky musí umožnit zabránit konfliktu v dalších 
7,5 minutách. 

5.4.2.9.8 Je-li přijata informace o poruše 
pozemního vybavení nebo vybavení letadla nebo 
o zhoršení jeho schopností pod požadovanou 
komunikační, navigační a přehledovou výkonnost, 
ATC musí zajistit požadovaná náhradní minima 
rozstupu. 

5.5 Rozstupy letadel vyčkávajících 
za letu 

5.5.1 Mezi letadly vyčkávajícími 
v sousedních vyčkávacích obrazcích musí být 
zajištěno předepsané minimum vertikálního rozstupu s 

výjimkou, kdy je podle rozhodnutí příslušného úřadu 
ATS mezi vyčkávacími prostory zajištěn příčný 
rozstup. 

5.5.2 S výjimkou, kdy je zajištěn příčný 
rozstup, musí být mezi letadly vyčkávajícími za letu 
a ostatními letadly přilétávajícími, odlétávajícími nebo 
na trati zajištěn vertikální rozstup, kdykoli jsou letadla, 
kterých se to týká, ve vzdálenosti do 5 minut letu 
od vyčkávacího prostoru nebo ve vzdálenosti 
předepsané příslušným úřadem (ÚCL) (viz Obr. 5-36).  

5.6 Minima rozstupů mezi 
odlétávajícími letadly  

Poznámka: Následující ustanovení doplňují 
minima podélných rozstupů stanovená v ust. 5.4.2 
výše. 

5.6.1 Rozstup jedna minuta, mají-li letadla 
letět po tratích rozbíhajících se nejméně o 45 stupňů 
ihned po vzletu tak, aby byl příčný rozstup zajištěn 
(viz Obr. 5-37). Toto minimum se smí snížit, používají-
li letadla paralelní dráhy nebo je-li postup v Hlavě 
6, ust. 6.3.3.1 tohoto předpisu zaveden na 
rozbíhajících se drahách, jež se nekřižují, za 
předpokladu, že instrukce pokrývající tento postup 
jsou schváleny příslušným úřadem ATS a příčný 
rozstup je zajištěn ihned po vzletu. 

Poznámka 1: Kategorie a skupiny letadel podle 
turbulence v úplavu obsahuje Hlava 4, ust. 4.9.1 
tohoto předpisu a minima podélných rozstupů jsou 
obsažena v ust. 5.8 Hlavy 5 a v Hlavě 8, ust. 8.7.3 
tohoto předpisu. 

Poznámka 2: Podrobné charakteristiky vírů 
v úplavu a jejich vliv na letadla obsahuje Air Traffic 
Services Planning Manual (ICAO  Doc 9426), Část II, 
článek 5. 

5.6.2 Dvě minuty mezi vzlety, když letadlo 
vpředu je nejméně o 74 km/h (40 kt) rychlejší než 
letadlo vzadu a obě letadla poletí po stejné trati (viz 
Obr. 5-38). 

Poznámka: Viz Hlava 4, ust. 4.6 tohoto předpisu 
týkající se pokynů pro řízení rychlostí. Výpočty rozdílů 
rychlostí letadel během stoupání založené na TAS, 
nemusí být za všech okolností dostatečně přesné pro 
rozhodnutí, zda může být postup v ust. 5.6.2 tohoto 
předpisu použit. V takovém případě může být 
výhodnější výpočet založený na IAS. 

5.6.3 Rozstup pět minut po dobu, kdy není 
zajištěn vertikální rozstup, jestliže odlétávající letadlo 
bude prolétávat hladinou letadla vpředu a obě letadla 
plánují letět po stejné trati (viz Obr. 5-39). Musí se 
provést opatření, aby se zajistilo, že rozstup pět minut 
bude udržován nebo zvětšován po dobu, kdy není 
zajištěn vertikální rozstup. 

5.7 Rozstupy mezi odlétávajícími 
a přilétávajícími letadly 

5.7.1 Pokud příslušný úřad ATS nestanoví 
jinak, následující rozstupy se musí uplatnit, jestliže 
povolení vzletu je založeno na poloze přilétávajícího 
letadla. 

5.7.1.1 Provádí-li přilétávající letadlo úplné 
přístrojové přiblížení, odlétávající letadlo smí 
vzlétnout: 
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a) v kterémkoliv směru, dokud přilétávající letadlo 
nezahájilo předpisovou zatáčku nebo základní 
zatáčku vedoucí na konečné přiblížení;  

b) ve směru odchýleném nejméně o 45 stupňů od 
obráceného směru přiblížení poté, co přilétávající 
letadlo zahájilo předpisovou nebo základní zatáčku 
vedoucí na konečné přiblížení, za předpokladu, že 
vzlet bude proveden nejméně tři minuty před 
vypočítaným příletem letadla nad začátek 
přístrojové dráhy (viz Obr. 5-40). 

5.7.1.2 Provádí-li přilétávající letadlo přímé 
přiblížení, odlétávající letadlo smí vzletět: 

a) v kterémkoli směru nejpozději pět minut před 
vypočítaným příletem letadla nad přístrojovou 
dráhu; 

b) ve směru odchýleném nejméně o 45 stupňů od 
obráceného směru přiblížení přilétávajícího letadla: 

 1) nejpozději tři minuty před vypočítaným příletem 
letadla nad začátek přístrojové dráhy 
(viz Obr. 5-40); nebo 

 2) dříve, než přilétávající letadlo přeletí stanovený 
fix na trati přiblížení; umístění takového fixu 
stanoví příslušný úřad ATS po konzultaci 
s provozovateli. 

5.7.1.3 Pokud přistávající letadlo využívá 
postup letu podle přístrojů RNAV nebo RNP, 
odlétávající letadlo může provést vzlet po trajektorii 
vzletu, která je mimo ochranný prostor příletu pro 
přistávající letadlo (viz Obr. 5-41), pokud: 

a) je uplatňován vertikální rozstup až do nahlášení 
přeletu povinného hlásného bodu na trati postupu 
letu podle přístrojů přistávajícím letadlem. Poloha 
takového traťového bodu má být určena 
příslušným úřadem ATS; 

b) vzlet proběhne dříve, než přistávající letadlo 
prolétne stanovený bod na trati postupu letu podle 
přístrojů. Poloha takového traťového bodu má být 
určena příslušným úřadem ATS; a 

c) odlétávající letadlo zůstane mimo ochranný prostor 
příletu, dokud nebude zajištěn jiný druh rozstupu. 

Poznámka: Ochranný prostor příletu je definován 
jako šedě zvýrazněný prostor sahající od přímky 45 
stupňů od stanoveného povinného hlásného bodu na 
trati po přímku 45 stupňů od nejvzdálenějšího okraje 
zbývající části přistání a/nebo postupu přiblížení (Obr. 
5-41). 

5.8 Minima časových podélných 
rozstupů při turbulenci v úplavu 

Poznámka: Minima vzdálenostních podélných 
rozstupů při turbulenci v úplavu jsou stanovena 
v Hlavě 8, ust. 8.7.3. 

5.8.1 Použití 

5.8.1.1 Od stanoviště ATC nesmí být 
požadováno uplatňovat minima rozstupů používaná při 
turbulenci v úplavu: 

a) pro přilétávající lety VFR, které přistávají na 
stejnou dráhu jako vpředu letící letadlo kategorie 
SUPER, TĚŽKÁ nebo STŘEDNÍ; a 

b) mezi přilétávajícími lety IFR, které provádějí 
vizuální přiblížení, když letadlo ohlásilo, že vidí 
letadlo vpředu, a byly mu vydány pokyny 

pokračovat s vlastním dodržením rozstupů od 
tohoto letadla. 

5.8.1.2 Stanoviště ATC musí s ohledem na 
lety uvedené v ust. 5.8.1.1 a) a b) výše a kdykoli je to 
považováno za nezbytné vydat upozornění na 
možnost výskytu turbulence v úplavu. Velitel letadla, 
kterého se to týká, se musí přesvědčit, zda rozstup 
mezi ním a letadlem vpředu těžší kategorie turbulence 
v úplavu je přijatelný. Jestliže vyhodnotí, že je 
potřebný větší rozstup, musí o tom letová posádka 
informovat stanoviště ATC s uvedením svého 
požadavku. 

5.8.2 Přilétávající letadla 

5.8.2.1 S výjimkou, jak je uvedeno v 5.8.1.1, 
písm. a) a b) tohoto předpisu, se pro letadlo 
přistávající za SUPER, TĚŽKÝM nebo STŘEDNÍM 
letadlem musí uplatňovat následující minima: 

a) TĚŽKÉ letadlo přistávající za SUPER letadlem – 
2 minuty; 

b) STŘEDNÍ letadlo přistávající za SUPER letadlem – 
3 minuty 

c) STŘEDNÍ letadlo přistávající za TĚŽKÝM letadlem 
– 2 minuty; 

d) LEHKÉ letadlo přistávající za SUPER letadlem – 
4 minuty; 

e) LEHKÉ letadlo přistávající za TĚŽKÝM nebo 
STŘEDNÍM letadlem – 3 minuty. 

5.8.3 Odlétávající letadla 

5.8.3.1 Při použití kategorií letadel podle 
turbulence v úplavu uvedených v ust. 4.9.1.1 Hlavy 4, 
a když tato letadla používají: 

a) stejnou dráhu (viz Obr. 5-42); 

b) paralelní dráhy, které jsou od sebe vzdáleny méně 
než 760 m (2500 ft) (viz Obr. 5-42); 

c) křižující se dráhy, jestliže plánovaná dráha letu 
druhého letadla protne plánovanou dráhu letu 
prvního letadla ve stejné nadmořské výšce nebo 
méně něž 300 m (1000 ft) pod ní (viz Obr. 5-43); 

d) paralelní dráhy, které jsou od sebe vzdáleny 760 m 
(2500 ft) nebo více, jestliže plánovaná dráha letu 
druhého letadla protne plánovanou dráhu letu 
prvního letadla ve stejné nadmořské výšce nebo 
méně než 300 m (1000 ft) pod ní (viz Obr. 5-43); 

se musí uplatňovat následující minima rozstupů: 

1) TĚŽKÉ letadlo odlétávající za SUPER letadlem – 
2 minuty; 

2) LEHKÉ nebo STŘEDNÍ letadlo odlétávající za 
SUPER letadlem – 3 minuty; 

3) LEHKÉ nebo STŘEDNÍ letadlo odlétávající za 
TĚŽKÝM letadlem – 2 minuty; 

4) LEHKÉ letadlo odlétávající za STŘEDNÍM 
letadlem – 2 minuty. 

5.8.3.2 Při použití skupin letadel podle 
turbulence v úplavu uvedených v ust. 4.9.1.2 Hlavy 4, 
a když tato letadla používají: 

a) stejnou dráhu (viz Obr. 5-42); 

b) paralelní dráhy, které jsou od sebe vzdáleny méně 
než 760 m (2500 ft) (viz Obr. 5-42); 

c) křižující se dráhy, jestliže plánovaná dráha letu 
druhého letadla protne plánovanou dráhu letu 
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prvního letadla ve stejné nadmořské výšce nebo 
méně něž 300 m (1000 ft) pod ní (viz Obr. 5-43); 

d) paralelní dráhy, které jsou od sebe vzdáleny 760 m 
(2500 ft) nebo více, jestliže plánovaná dráha letu 
druhého letadla protne plánovanou dráhu letu 
prvního letadla ve stejné nadmořské výšce nebo 
méně než 300 m (1000 ft) pod ní (viz Obr. 5-43); 

se musí uplatňovat následující rozstupy: 

Skupina podle 
turbulence 

v úplavu letadla 
předchozího 

Skupina podle 
turbulence 

v úplavu letadla 
následujícího 

Minima časových 
rozstupů při 
turbulenci 
v úplavu 

A B  
C  
D  
E  
F  
G 

100 sekund 
120 sekund  
140 sekund  
160 sekund  
160 sekund  
180 sekund 

B D  
E  
F  
G 

100 sekund 
120 sekund  
120 sekund  
140 sekund  

C D  
E  
F  
G 

80 sekund 
100 sekund 
100 sekund  
120 sekund 

D G 120 sekund 

E G 100 sekund 

5.8.3.3 Při použití kategorií letadel podle 
turbulence v úplavu uvedených v ust. 4.9.1.1 Hlavy 4 
pro letadla odlétávající ze střední části stejné dráhy 
nebo střední části paralelní dráhy, která je vzdálená 
méně než 760 m (2 500 ft) (viz Obr. 5-44), se musí 
uplatňovat následující minima rozstupů: 

a) TĚŽKÉ letadlo odlétávající za SUPER letadlem – 
3 minuty; 

b) LEHKÉ nebo STŘEDNÍ letadlo odlétávající za 
SUPER letadlem – 4 minuty; 

c) LEHKÉ nebo STŘEDNÍ letadlo odlétávající za 
TĚŽKÝM letadlem – 3 minuty; 

d) LEHKÉ letadlo odlétávající za STŘEDNÍM 
letadlem – 3 minuty. 

5.8.3.4 Při použití skupin letadel podle 
turbulence v úplavu uvedených v ust. 4.9.1.2 Hlavy 4, 
pro letadla odlétávající ze střední části stejné dráhy 
nebo střední části paralelní dráhy, která je vzdálená 
méně než 760 m (2 500 ft) (viz Obr. 5-44), se musí 
uplatňovat následující minima rozstupů: 

Skupina podle 
turbulence 

v úplavu letadla 
předchozího 

Skupina podle 
turbulence 

v úplavu letadla 
následujícího 

Minima časových 
rozstupů při 
turbulenci 
v úplavu 

A B  
C  
D  
E  
F  
G 

160 sekund  
180 sekund 
200 sekund 
220 sekund  
220 sekund  
240 sekund 

B D  
E  
F  
G 

160 sekund 
180 sekund  
180 sekund  
200 sekund  

Skupina podle 
turbulence 

v úplavu letadla 
předchozího 

Skupina podle 
turbulence 

v úplavu letadla 
následujícího 

Minima časových 
rozstupů při 
turbulenci 
v úplavu 

C D  
E  
F  
G 

140 sekund 
160 sekund 
160 sekund  
180 sekund 

D G 180 sekund 

E G 160 sekund 

5.8.4 Posunutý práh dráhy pro přistání 

5.8.4.1 Při použití kategorií letadel podle 
turbulence v úplavu uvedených v ust. 4.9.1.1 Hlavy 4, 
jestliže používají dráhu s posunutým prahem pro 
přistání, se musí uplatňovat následující minima 
rozstupů, jestliže se předpokládá, že se plánované 
dráhy jejich letu protnou: 

a) odlétávající TĚŽKÉ letadlo následuje za příletem 
SUPER letadla – 2 minuty; 

b) odlétávající LEHKÉ nebo STŘEDNÍ letadlo 
následuje za příletem SUPER letadla – 3 minuty; 

c) odlétávající LEHKÉ nebo STŘEDNÍ letadlo 
následuje za příletem TĚŽKÉHO letadla – 
2 minuty; 

d) odlétávající LEHKÉ následuje za příletem 
STŘEDNÍHO letadla – 2 minuty; 

e) přilétávající TĚŽKÉ letadlo následuje za odletem 
SUPER letadla – 2 minuty; 

f) přilétávající LEHKÉ nebo STŘEDNÍ letadlo 
následuje za odletem SUPER letadla – 3 minuty; 

g) přilétávající LEHKÉ nebo STŘEDNÍ letadlo 
následuje za odletem TĚŽKÉHO letadla – 
2 minuty; 

h) přilétávající LEHKÉ následuje za odletem 
STŘEDNÍHO letadla – 2 minuty. 

5.8.4.2 Při použití skupin letadel podle 
turbulence v úplavu uvedených v ust. 4.9.1.2 Hlavy 4, 
jestliže používají dráhu s posunutým prahem pro 
přistání, se musí uplatňovat následující minima 
rozstupů, když odlétávající letadlo následuje za 
příletem letadla, jestliže se předpokládá, že se 
plánované dráhy jejich letu protnou: 

Skupina 
přilétávajícího 

letadla 
předchozího 

Skupina 
odlétajícího 

letadla 
následujícího 

Minima časových 
rozstupů při 
turbulenci 
v úplavu 

A B  
C  
D  
E  
F  
G 

100 sekund  
120 sekund 
140 sekund 
160 sekund  
160 sekund  
180 sekund 

B D  
E  
F  
G 

100 sekund 
120 sekund  
120 sekund  
140 sekund  

C D  
E  
F  
G 

80 sekund 
100 sekund 
100 sekund  
120 sekund 

D G 120 sekund 

E G 100 sekund 
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5.8.4.3 Při použití skupin letadel podle 
turbulence v úplavu uvedených v ust. 4.9.1.2 Hlavy 4, 
jestliže používají dráhu s posunutým prahem pro 
přistání, se musí uplatňovat následující minima 
rozstupů, když přilétávající letadlo následuje za 
odletem letadla, jestliže se předpokládá, že se 
plánované dráhy jejich letu protnou: 

Skupina 
odlétajícího letadla 

předchozího 

Skupina 
přilétávajícího 

letadla 
následujícího 

Minima časových 
rozstupů při 
turbulenci 
v úplavu 

A B  
C  
D  
E  
F  
G 

100 sekund  
120 sekund 
140 sekund 
160 sekund  
160 sekund  
180 sekund 

B D  
E  
F  
G 

100 sekund 
120 sekund  
120 sekund  
140 sekund  

C D  
E  
F  
G 

80 sekund 
100 sekund 
100 sekund  
120 sekund 

D G 120 sekund 

E G 100 sekund 

5.8.5 Opačný směr 

5.8.5.1 Při použití kategorií letadel podle 
turbulence v úplavu uvedených v ust. 4.9.1.1 Hlavy 4, 
když těžší letadlo provádí nízké nebo nezdařené 
přiblížení a když lehčí letadlo: 

a) používá pro vzlet opačný směr dráhy (viz  
Obr. 5-45); nebo 

b) přistává na stejnou dráhu v opačném směru nebo 
na paralelní dráhu vzdálenou méně než 760 m 
(2 500 ft) v opačném směru (viz Obr. 5-46); 

se musí uplatňovat následující minima rozstupů: 

a) mezi TĚŽKÝM letadlem a SUPER letadlem – 
3 minuty; 

b) mezi LEHKÝM nebo STŘEDNÍM letadlem a 
SUPER letadlem – 4 minuty; 

c) mezi LEHKÝM nebo STŘEDNÍM letadlem a 
TĚŽKÝM letadlem – 3 minuty; 

d) mezi LEHKÝM a STŘEDNÍM letadlem – 3 minuty. 

5.8.5.2 Při uplatňování skupin letadel podle 
turbulence v úplavu uvedených v ust. 4.9.1.2 Hlavy 4, 
když těžší letadlo provádí nízké nebo nezdařené 
přiblížení a když lehčí letadlo: 

a) používá pro vzlet opačný směr dráhy (viz  
Obr. 5-45); nebo 

b) přistává na stejnou dráhu v opačném směru nebo 
na paralelní dráhu vzdálenou méně než 760 m 
(2 500 ft) v opačném směru (viz Obr. 5-46); 

se musí uplatňovat následující minima rozstupů: 

 

Skupina letadla 
předchozího 

Skupina letadla 
následujícího 

Minima časových 
rozstupů při 
turbulenci 
v úplavu 

A B  
C  
D  
E  
F  
G 

160 sekund  
180 sekund 
200 sekund 
220 sekund  
220 sekund  
240 sekund 

B D  
E  
F  
G 

160 sekund 
180 sekund  
180 sekund  
200 sekund  

C D  
E  
F  
G 

140 sekund 
160 sekund 
160 sekund  
180 sekund 

D G 180 sekund 

E G 160 sekund 

5.9 Povolení letět s dodržením vlastních 
rozstupů v meteorologických podmínkách pro let 
za viditelnosti 

Poznámka 1: Jak je uvedeno v tomto článku, 
stanoviště řízení letového provozu nezajišťují vertikální 
ani horizontální rozstupy pro ty části letů, jež bylo 
povoleno provést s dodržením vlastních rozstupů 
v meteorologických podmínkách pro let za viditelnosti. 
Je na pilotovi takto povoleného letu, aby zajistil, že se 
po dobu platnosti povolení nedostane do takové 
blízkosti k jinému letu, aby to vytvořilo nebezpečí 
srážky. 

Poznámka 2: Je samozřejmé, že let VFR musí stále 
zůstávat v meteorologických podmínkách pro let za 
viditelnosti. V souladu s tím, vydá-li se letu VFR 
povolení, aby letěl s dodržením vlastních rozstupů 
v meteorologických podmínkách pro let za viditelnosti, 
nemá to žádný jiný účel, než naznačit, že po dobu 
platnosti takového povolení nezajišťuje služba řízení 
letového provozu tomuto letu rozstupy od ostatních 
letadel. 

Poznámka 3: Jak je stanoveno Předpisem L 11, 
úkolem služby řízení letového provozu není 
zabraňovat srážce s terénem. Postupy předepsané 
tímto dokumentem nezbavují pilota povinnosti 
přesvědčit se, že jakékoli povolení vydané stanovišti 
řízení letového provozu je v tomto ohledu bezpečné. 
Pokud je let IFR vektorován nebo je mu vydáno letové 
povolení k přímému letu vedoucímu letadlo mimo tratě 
ATS, jsou aplikovány postupy uvedené v Hlavě 
8, ust. 8.6.5.2 tohoto předpisu. 

Požaduje-li tak letadlo a za předpokladu, že pilot 
druhého letadla s tím souhlasí, a je tak schváleno 
příslušným úřadem ATS, může stanoviště ATC povolit 
řízenému letu, včetně odletů a příletů, prováděnému 
ve vzdušném prostoru tříd D a E v meteorologických 
podmínkách pro let za viditelnosti za denního světla 
letět s dodržením vlastních rozstupů vůči druhému 
letadlu při zachování meteorologických podmínek pro 
let za viditelnosti. Když je řízený let takto povolen, 
musí platit následující: 

a) takové povolení se musí vztahovat pro vymezenou 
část letu v nebo pod 3050 m (10000 ft) během 
stoupání nebo klesání a musí se podmínit dalšími 
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omezeními, jsou-li předepsána na základě 
regionálních postupů ICAO; 

b) jestliže je možnost, že let za meteorologických 
podmínek pro let za viditelnosti by se mohl stát 
neproveditelným, musí se letu IFR vydat náhradní 
příkazy, jimiž se bude řídit v případě, že nebude 
moci dodržet let za meteorologických podmínek 
pro let za viditelnosti (VMC) po dobu platnosti 
takového povolení; 

c) pozoruje-li pilot letu IFR, že podmínky se zhoršují, 
a předpokládá-li, že let za VMC se stane 
nemožným, musí informovat ATC před vstupem do 
meteorologických podmínek pro let podle přístrojů 
(IMC) a musí pokračovat v letu v souladu 
s přijatými náhradními příkazy. 

Poznámka: Viz také ust. 5.10.1.2 tohoto předpisu. 

5.10 Informace o význačném provozu 

5.10.1 Všeobecně 

5.10.1.1 Význačný provoz je ten řízený provoz, 
jemuž má ATC zajišťovat rozstupy, ale mezi nímž 
a ostatním řízeným provozem není nebo nebude 
dodrženo minimum příslušného rozstupu. 

Poznámka: Podle ust. 3.1 Hlavy 3, avšak 
s určitými výjimkami v něm uvedenými, se od ATC 
požaduje zajišťovat rozstupy mezi lety IFR ve 
vzdušném prostoru tříd A až E a mezi lety IFR a VFR 
v třídách B a C. Od ATC se nepožaduje zajišťovat 
rozstupy mezi lety VFR, s výjimkou vzdušného 
prostoru třídy B. Proto lety IFR nebo VFR mohou 
vytvořit význačný provoz pro lety IFR a lety IFR mohou 
vytvořit význačný provoz pro lety VFR. S výjimkou 
vzdušného prostoru třídy B by však let VFR neměl 
tvořit význačný provoz pro jiné lety VFR. 

5.10.1.2 Kdykoli řízené lety vytvoří navzájem 
význačný provoz, musí se řízeným letům předat 
informace o význačném provozu. 

Poznámka: Tato informace se nevyhnutelně 
vztahuje na řízené lety povolené s tím, že budou 
dodržovat vlastní rozstupy v meteorologických 
podmínkách pro let za viditelnosti, a také na případy, 
když minimum zamýšleného rozstupu nebylo 
dodrženo. 

5.10.2 Informace, které mají být 
poskytovány 

5.10.2.1 Informace o význačném provozu musí 
obsahovat: 

a) směr letu dotyčného letadla;  

b) typ a kategorii turbulence v úplavu (pokud je to 
důležité) dotyčného letadla;  

c) cestovní hladinu dotyčného letadla;  a  

1)  vypočítaný čas přeletu hlásného bodu 
nejbližšího místu průletu hladiny; nebo 

2) relativní zaměření dotyčného letadla 
ve výrazech 12hodinového číselníku 
a vzdálenost konfliktního provozu; nebo 

3) současnou nebo předpokládanou polohu 
dotyčného letadla.  

Poznámka 1:  Účelem ust. 5.10 tohoto předpisu 
není zabraňovat ATC předávat letadlům jím řízeným 
jakékoliv další informace, které má k dispozici, se 
zřetelem na zvýšení bezpečnosti létání v souladu 
s úkoly ATS vymezenými v Hlavě 2, Předpisu L 11. 

Poznámka 2: Kategorie turbulence v úplavu bude 
součástí informace o význačném provozu pouze 
tehdy, když dotyčné letadlo je v těžší kategorii 
turbulence v úplavu než letadlo, kterému je informace 
předávána. 

5.11 Snížení minim rozstupů 

Poznámka: Viz také Hlavu 2, Řízení bezpečnosti 
ATS 

5.11.1 Za předpokladu, že příslušné 
vyhodnocení bezpečnostních rizik ukázalo, že 
přijatelná úroveň bezpečnosti bude dodržena, a po 
předchozí konzultaci s provozovateli se minima 
rozstupů uvedená v ust. 5.4.1 a 5.4.2 tohoto předpisu 
smí snížit za následujících okolností: 

5.11.1.1 Stanoví-li tak příslušný úřad ATS a je-li 
to vhodné: 

a) umožňují-li zvláštní elektronické nebo jiné 
prostředky velitelům letadel přesně určovat jejich 
polohy a existují-li přiměřená spojovací zařízení, 
jimiž by byly tyto polohy neprodleně předávány 
příslušnému stanovišti řízení letového provozu; 
nebo 

b) disponuje-li příslušné stanoviště řízení letového 
provozu informacemi o polohách letadel 
odvozenými z přehledového systému ATS spolu 
s rychlými a spolehlivými spojovacími zařízeními; 
nebo 

c) umožňují-li zvláštní elektronické nebo jiné 
prostředky řídícímu rychle a přesně předpovídat 
dráhy letů letadel a současně existují přiměřená 
zařízení k častému ověřování skutečných poloh 
letadel s předpovídanými; nebo 

d) letí-li letadla s vybavením RNAV v oblasti dosahu 
takových elektronických prostředků, které umožňují 
nezbytnou obnovu údajů pro udržení navigační 
přesnosti. 

5.11.1.2 V souladu s regionálními postupy 
ICAO, když: 

a) zvláštní elektronická zařízení, prostředky 
prostorové navigace nebo jiné prostředky umožňují 
letadlům přesně dodržovat jejich platné letové 
plány; a 

b) situace v letovém provozu je taková, že podmínky 
týkající se spojení mezi piloty a příslušným 
stanovištěm nebo stanovišti ATC nemusí být 
nezbytně splněny v míře stanovené v ust. 5.11.1.1, 
písm. a) tohoto předpisu. 

Poznámka: Je třeba věnovat pozornost pokynům 
obsaženým v ICAO dokumentu „Air Traffic Services 
Planning Manual“ (ICAO Doc 9426) týkajícím se 
podmínek, kterými se řídí snížení minim rozstupů, 
a v ICAO dokumentu „Manual on Airspace Planning 
Methodology for the Determination of Separation 
Minima“ (ICAO Doc 9689).  
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Zatáčky s předstihem 

Na základě výkonových charakteristik, rychlosti letu, nadmořské výšky, úhlu zatáčení a povětrnostních podmínek 
letadlo vypočítá poloměr zatáčky a úhel náklonu (AOB). Letadlo se rozhodne zahájit zatáčku před traťovým 
bodem, na základě vypočítaného poloměru – to může být až 20 NM před traťovým bodem. Dráhy se budou lišit, 
protože každé letadlo počítá se svým vlastním poloměrem zatáčky (na obrázku znázorněno šedou plochou, 
uvnitř které se bude nacházet dráha letu letadla). Tento rozdíl bude výraznější při vyšších nadmořských výškách 
a větších úhlech zatáčení. Řídící může očekávat, že se trať letadla bude nacházet na vnitřní straně traťového 
bodu. 

 

Zatáčky po přeletu 

Před zahájením zatáčky do dalšího úseku letadlo přiletí nad traťový bod. Proto, pokud je uplatňován minimální 
požadovaný příčný rozstup, nebude tento dodržen, jakmile letadlo provádí obrat do svého následujícího úseku 
letu. Řídící může očekávat, že se trať letadla bude nacházet na vnější straně traťového bodu. 

Obr. 5-1 
Zatáčka přes traťový bod se zatáčkou po přeletu a zatáčka v traťovém bodu s předstihem  

(viz ust. 5.4.1.1.4) 

Traťový bod 
se zatáčkou 
po přeletu 

Minimální příčný rozstup není dodržen 

Minimální příčný rozstup je dodržen 

Omezený, zakázaný 
nebo nebezpečný 

prostor 

Trať zakreslená na mapě 

Dráha letu proletěná letadlem 

Sousední trať ATS 

Traťový bod 
se zatáčkou 
s předstihem 

Minimální příčný rozstup 
je dodržen 

Minimální příčný rozstup není dodržen 

Omezený, zakázaný 
nebo nebezpečný 

prostor 

Trať zakreslená na mapě 

Dráha letu proletěná letadlem 

Sousední trať ATS 
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Přechodová zatáčka se stálým poloměrem (FRT) 

FRT pro publikované cestovní trati RNP ATS má poloměr zatáčky stanovený plánovačem vzdušného prostoru. 
Při přiblížení se k traťovému bodu FMC/FMS vypočítá střed oblouku a zahájí zatáčku v bodě, v němž je dráha 
letu kolmá ke spojnici tohoto bodu s vypočítaným středem. Tento typ zatáčky by měl zajišťovat vysoce 
konzistentní a opakovatelné provedení zatáčky. 

 

Oblouk s konstantním poloměrem do fixu (RF) 

RF pro postupy letu podle přístrojů (IFP) je obloukový traťový úsek, který byl navržen spolu s publikovaným 
poloměrem a středem oblouku. Letadlo zahájí zatáčku v traťovém bodě definujícím začátek obloukového úseku 
a sleduje publikovanou trať až do dalšího traťového bodu. Tento typ zatáčky by měl zajišťovat vysoce 
konzistentní a opakovatelné provedení zatáčky. 

Obr. 5-2 
Přechodová zatáčka se stálým poloměrem (FRT)  

a zatáčka s obloukem s konstantním poloměrem do fixu (RF) (viz ust. 5.4.1.1.4) 
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Obr. 5-3 
Použití stejných nebo rozdílných zeměpisných míst (viz ust. 5.4.1.2.1.1) 

 
 
 

 
 

Obr. 5-4 
Rozstup s použitím stejného VOR (viz ust. 5.4.1.2.1.2 a)) 

 
 
 

 
 

Obr. 5-5 
Rozstup s použitím stejného NDB (viz ust. 5.4.1.2.1.2 b)) 
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Obr. 5-6 
Body příčného rozstupu (viz ust. 5.4.1.2.1.7) 

 
Legenda: 

L = požadovaný příčný rozstup 

= body příčného rozstupu 

α = úhel mezi letěnými tratěmi 

D = vzdálenost do/z letěného bodu 

D = L/Sin α 
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Obr. 5-7 
Letadla na stejné trati (viz ust. 5.4.2.1.5 a)) 

 
 
 
 

 
 

 
Obr. 5-8 

Letadla na protisměrných tratích (viz ust. 5.4.2.1.5 b)) 

více než 
135°  

a 

méně než 
225° 
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Obr. 5-9 
Letadla na křižujících se tratích (viz ust. 5.4.2.1.5 c)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
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Obr. 5-10 
15minutový rozstup mezi letadly na stejné trati 

a stejné hladině (viz ust. 5.4.2.2.1.1 a)) 

  
Obr. 5-11 

10minutový rozstup mezi letadly na stejné trati 
a stejné hladině (viz ust. 5.4.2.2.1.1 b)) 

 
 
 

 

 

 
 

Obr. 5-12 
5minutový rozstup mezi letadly na stejné trati 

a stejné hladině (viz ust. 5.4.2.2.1.1 c)) 

  
Obr. 5-13 

3minutový rozstup mezi letadly na stejné trati 
a stejné hladině (viz ust. 5.4.2.2.1.1 d)) 

 
 
 

 

 

 
 

Obr. 5-14 
15minutový rozstup mezi letadly na křižujících se 

tratích a stejné hladině (viz ust. 5.4.2.2.1.2 a)) 

  
Obr. 5-15 

10minutový rozstup mezi letadly na křižujících se 
tratích a stejné hladině (viz ust. 5.4.2.2.1.2 b)) 
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Obr. 5-16A 
15minutový rozstup mezi stoupajícím letadlem a letadlem na stejné trati (viz ust. 5.4.2.2.2.1 a)) 

 
 
 
 

 
 

Obr. 5-16B 
15minutový rozstup mezi klesajícím letadlem a letadlem na stejné trati (viz ust. 5.4.2.2.2.1 a)) 

 
 
 

 
 

Obr. 5-17A 
10minutový rozstup mezi stoupajícím letadlem a letadlem na stejné trati (viz ust. 5.4.2.2.2.1 b)) 
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Obr. 5-17B 
10minutový rozstup mezi klesajícím letadlem a letadlem na stejné trati (viz ust. 5.4.2.2.2.1 b)) 

 
 
 

 
 

Obr. 5-18A 
5minutový rozstup mezi stoupajícím letadlem a letadlem na stejné trati (viz ust. 5.4.2.2.2.1 c)) 
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Obr. 5-18B 
5minutový rozstup mezi klesajícím letadlem a letadlem na stejné trati (viz ust. 5.4.2.2.2.1 c)) 

 
 
 

 
 

Obr. 5-19A 
15minutový rozstup mezi stoupajícím letadlem a letadlem na křižující se trati (viz ust. 5.4.2.2.2.2 a)) 

 
 
 

 
 

Obr. 5-19B 
15minutový rozstup mezi klesajícím letadlem a letadlem na křižující se trati (viz ust. 5.4.2.2.2.2 a)) 
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Obr. 5-20A 
10minutový rozstup mezi stoupajícím letadlem a letadlem na křižující se trati (viz ust. 5.4.2.2.2.2 b)) 

 
 
 
 

 
 

Obr. 5-20B 
10minutový rozstup mezi klesajícím letadlem a letadlem na křižující se trati (viz ust. 5.4.2.2.2.2 b)) 
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Obr. 5-21 
10minutový rozstup mezi letadly na protisměrných tratích (viz ust. 5.4.2.2.3) 

 
 
 
 
 

 
 

Obr. 5-22 
Rozstup mezi letadly 37 km (20 NM) na stejné trati a hladině založený na DME nebo GNSS 

(viz ust. 5.4.2.3.3.1 a)) 

 
 
 
 
 

 
 

Obr. 5-23 
Rozstup mezi letadly 19 km (10 NM) na stejné trati a hladině založený na DME nebo GNSS 

(viz ust. 5.4.2.3.3.1 b)) 
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Obr. 5-24A 

Rozstup mezi letadly 37 km (20 NM) na křižujících se tratích 

a ve stejné hladině založený na DME nebo GNSS (viz ust. 5.4.2.3.3.2) 

 
 

 

 
 

Obr. 5-24B 
Rozstup mezi letadly 19 km (10 NM) na křižujících se tratích 

a ve stejné hladině založený na DME nebo GNSS (viz ust. 5.4.2.3.3.2) 
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Obr. 5-25A 
Rozstup 19 km (10NM) mezi stoupajícím letadlem a letadlem na stejné trati založený na DME nebo GNSS  

(viz ust. 5.4.2.3.4.1 c)) 
 
 
 
 
 

 

 
Obr. 5-25B 

Rozstup 19 km (10NM) mezi klesajícím letadlem a letadlem na stejné trati založený na DME nebo GNSS  
(viz ust. 5.4.2.3.4.1 c)) 
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Obr. 5-26 
Rozstup 150 km (80NM) mezi letadly na stejné hladině založený na RNAV (viz ust. 5.4.2.5.5 b))  

 
 
 
 
 

 
 

Obr. 5-27A 
Rozstup 150 km (80NM) mezi stoupajícím letadlem a letadlem na stejné trati založený na RNAV (viz 

ust. 5.4.2.5.5 c)) 
 
 

 
 
 

 
 

Obr. 5-27B 
Rozstup 150 km (80NM) mezi klesajícím letadlem a letadlem na stejné trati založený na RNAV (viz ust. 

5.4.2.5.5 c)) 
 
 
 

 



PŘEDPIS L 4444  HLAVA 5 

8.11.2018 

Změna č. 8 5 - 32 

 
 

Obr. 5-28 
Rozstup 150 km (80NM) mezi letadly na protisměrných tratích založený na RNAV (viz ust. 5.4.2.5.7)  

 
 
 
 

 
 

Obr. 5-29 
Výpočet podélné vzdálenosti/času mezi letadly – stejná identická trať, stejný směr (viz ust. 5.4.2.9.5 a))  
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Obr. 5-30 
Výpočet podélné vzdálenosti/času mezi letadly – stejná identická trať, protisměr (viz ust. 5.4.2.9.5 a))  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 5-31 
Výpočet podélné vzdálenosti/času mezi letadly – stejná trať, ale ne identická a křižující se tratě (viz ust. 

5.4.2.9.5 b)) 
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Obr. 5-32 
Výpočet podélné vzdálenosti/času mezi letadly – stejná myšlená trať, ale ne identická (viz ust. 5.4.2.9.5 b)) 

 
 

 
 
 

 
 

Obr. 5-33 
Výpočet podélné vzdálenosti/času mezi letadly – protilehlé strany vzhledem ke společnému bodu (viz ust. 

5.4.2.9.5 b)) 
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Obr. 5-34 
Výpočet podélné vzdálenosti/času mezi letadly – paralelní tratě (viz ust. 5.4.2.9.5 c)) 

 
 
 
 
 

 

Poznámka: Na obrázcích uvedených výše, je „letadlo ITP“ letadlo, u něhož šipka ukazuje zda stoupá nebo 
klesá. Ostatní letadla na obrázcích jsou „referenční letadla“. 
 

Obr. 5-35 
Scénář změn letových hladin letů ITP (viz ust. 5.4.2.7.3) 
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Obr. 5-36 
Rozstup mezi vyčkávajícími letadly a letadly na trati (viz ust. 5.5.2) 

 
 

 

 

 
 

Obr. 5-37 
1minutový rozstup mezi odlétávajícími letadly 

na tratích rozbíhajících se nejméně o 45 stupňů  
(viz ust. 5.6.1) 

  
Obr. 5-38 

2minutový rozstup mezi letadly na stejné trati 
(viz ust. 5.6.2) 

 

 
 

Obr. 5-39 
5minutový rozstup mezi letadly odlétávajícími po stejné trati (viz ust. 5.6.3) 
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Obr. 5-40 
Rozstup mezi odlétávajícími a přilétávajícími letadly (viz ust. 5.7.1.1 b) a 5.7.1.2 b)) 

 
 
 

 

 

 

 
Obr. 5-41 

Příklad ochranného prostoru příletu 
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Obr. 5-42 
Rozstup podle turbulence v úplavu pro za sebou odlétávající letadla  

(viz ust. 5.8.3.1 a) a b) a ust. 5.8.3.2 a) a b)) 
 

 
 

 
  

 
 

  
Obr. 5-43 

Rozstup podle turbulence v úplavu pro křižující se letadla  
(viz ust. 5.8.3.1 c) a d) a ust. 5.8.3.2 c) a d)) 
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Obr. 5-44 
Rozstup podle turbulence v úplavu mezi za sebou odlétávajícími letadly  

(viz ust. 5.8.3.3 a 5.8.3.4) 

 
 
 
 
 

 
 

Obr. 5-45 
Rozstup podle turbulence v úplavu mezi letadly s opačnými směry vzletu  

(viz ust. 5.8.5.1 a) a 5.8.5.2 a)) 
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Obr. 5-46 
Rozstup podle turbulence v úplavu mezi letadly s opačnými směry přistání  

(viz ust. 5.8.5.1 b) a 5.8.5.2 b)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


