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HLAVA 6 – ROZSTUPY V BLÍZKOSTI LETIŠŤ 

6.1 Snížení minim rozstupů v blízkosti 

letišť 

Mimo okolnosti uvedené v  Hlavě 5, ust. 5.11.1 se 
minima rozstupů podrobně popsaná v  Hlavě 5, ust. 
5.4.1 a 5.4.2 smí snížit v blízkosti letišť jestliže: 

a) letištní řídící nepřetržitě vidí každé letadlo a může 
tak zajistit odpovídající rozstupy; nebo 

b) letové posádky nepřetržitě vidí všechna ostatní 
letadla a ohlásí, že sami mohou dodržovat vlastní 
rozstupy; nebo 

c) letí-li dvě letadla za sebou a letová posádka 
zadního hlásí, že druhé letadlo je v dohledu a že 
může udržovat rozstup. 

6.2 Význačný místní provoz 

6.2.1  Informace týkající se význačného 
místního provozu známé řídícímu musí být 
odlétávajícímu a přilétávajícímu letadlu vysílány bez 
zdržení. 

Poznámka 1: Místní význačný provoz v této 
souvislosti tvoří kterékoli letadlo, mobilní prostředek 
nebo personál na dráze, která má být použita, nebo 
v její blízkosti nebo provoz v prostoru vzletu 
a počátečního stoupání nebo konečného přiblížení, 
který může představovat nebezpečí srážky pro 
odlétávající nebo přilétávající letadlo. 

Poznámka 2:  Viz též Hlava 5, ust. 5.10, Hlava 7, 
ust. 7.3.1.3 a Hlava 8, ust. 8.8.2. 

6.2.1.1  Místní význačný provoz musí být 
popsán tak, aby jej bylo možné snadno identifikovat. 

6.3 Postupy pro odlétávající letadla 

6.3.1  Všeobecně 

6.3.1.1  Povolení pro odlétávající letadla musí 
stanovit, je-li to nutné pro rozstupy letadel, směr 
vzletu a zatáčku po vzletu; kurz nebo trať, kterou musí 
letadlo proletět před tím, než nalétne na povolenou 
odletovou trať; hladinu, kterou musí udržovat před 
stoupáním do přidělené hladiny; čas, bod a/nebo 
rychlost, s jakou musí být změna hladiny provedena; 
a jakékoliv jiné nezbytné manévry odpovídající 
bezpečnému provozu letadla. 

6.3.1.2  Na letištích, kde byly zavedeny 
standardní přístrojové odlety (SID), by mělo být 
odlétávajícím letadlům za normálních okolností 
vydáváno povolení k letu po příslušné SID. 

6.3.2  Standardní povolení pro odlétávající 

letadla 

6.3.2.1  Všeobecně 

Příslušný úřad ATS by měl, kde je to možné, stanovit 
standardní postupy pro předání řízení mezi stanovišti 
ATC a standardní povolení pro odlétávající letadla. 

Poznámka:  Ustanovení týkající se standardních 
postupů pro koordinaci a předání řízení jsou uvedeny 
v Hlavě 10, ust. 10.1.1. 

6.3.2.2  Koordinace 

6.3.2.2.1  Kde mezi dotyčnými stanovišti byla 
dohodnuta standardní povolení pro odlétávající 
letadla, bude letištní řídící věž obvykle vydávat 
příslušná standardní povolení bez předchozí 
koordinace nebo schválení  přibližovacího stanoviště 
řízení nebo ACC. 

6.3.2.2.2  Předchozí koordinace povolení by 
měla být požadována pouze v případě, že je 
z provozních důvodů nezbytná nebo žádoucí změna 
standardního povolení nebo standardního předání 
řízení. 

6.3.2.2.3  Musí být provedeno opatření, které 
zajistí, aby přibližovací stanoviště řízení bylo 
nepřetržitě informováno o pořadí, ve kterém budou 
letadla odlétat, a rovněž tak o dráze, která má být 
použita.  

6.3.2.2.4  Musí se zajistit, aby označení 
přidělených SID byla zobrazována letištní řídící věži, 
přibližovacímu stanovišti řízení a/nebo ACC, podle 
vhodnosti. 

6.3.2.3  Obsah 

Standardní povolení pro odlétávající letadla musí 
obsahovat tyto položky: 

a) identifikaci letadla; 

b) mez povolení, za normálních okolností letiště 
určení; 

c) označení přidělené SID, pokud se aplikuje; 

d) povolenou letovou hladinu; 

e) přidělený kód SSR; 

f) jakékoli další nezbytné instrukce nebo informace, 
které nejsou obsaženy v popisu SID, např. 
instrukce týkající se změny kmitočtu. 

Poznámka 1: Pro letová povolení letadlům 
odlétávajícím po SID viz ust. 6.3.2.4.1. 
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Poznámka 2: Použití označení SID bez povolené 
hladiny neopravňuje letadlo stoupat ve vertikálním 
profilu SID. 

6.3.2.4 Povolení letadlům odlétávajícím po 
SID 

6.3.2.4.1 Povolení letadlům odlétávajícím po 
SID s trvajícími publikovanými hladinovými omezeními 
a/nebo omezeními rychlosti musí uvádět, zda mají být 
tato omezení dodržována nebo jsou zrušena. 
Následující frazeologie musí být použita 
s následujícími významy: 

a) STOUPEJTE PO SID DO (hladina): 

 i) stoupejte do povolené hladiny a respektujte 
publikovaná hladinová omezení; 

 ii) dodržujte příčný profil SID; a 

 iii) pokračujte v souladu s publikovanými 
omezeními rychlosti nebo podle pokynů pro 
řízení rychlosti vydaných ATC, podle 
vhodnosti. 

b) STOUPEJTE PO SID DO (hladina), RUŠÍM 
HLADINOVÉ(Á) OMEZENÍ: 

 i) stoupejte do povolené hladiny, publikovaná 
hladinová omezení jsou zrušena; 

 ii) dodržujte příčný profil SID; a 

 iii) pokračujte v souladu s publikovanými 
omezeními rychlosti nebo podle pokynů pro 
řízení rychlosti vydaných ATC, podle 
vhodnosti. 

c) STOUPEJTE PO SID DO (hladina), RUŠÍM 
HLADINOVÉ(Á) OMEZENÍ NA (bod): 

 i)  stoupejte do povolené hladiny, publikované(á) 
hladinové(á) omezení hladiny na daný(é) 
bod(y) jsou zrušena; 

 ii)  dodržujte příčný profil SID; a 

 iii) pokračujte v souladu s publikovanými 
omezeními rychlosti nebo podle pokynů pro 
řízení rychlosti vydaných ATC, podle 
vhodnosti. 

d) STOUPEJTE PO SID DO (hladina), RUŠÍM 
OMEZENÍ RYCHLOSTI: 

 i) stoupejte do povolené hladiny a respektujte 
publikovaná hladinová omezení; 

 ii)  dodržujte příčný profil SID; a 

 iii) publikovaná omezení rychlosti a pokyny pro 
řízení rychlosti vydané ATC se ruší. 

e) STOUPEJTE PO SID DO (hladina), RUŠÍM 
OMEZENÍ RYCHLOSTI NA (bod(y)): 

 i)  stoupejte do povolené hladiny a respektujte 
publikovaná hladinová omezení; 

 ii)  dodržujte příčný profil SID; a 

 iii)  ruší se publikovaná omezení rychlosti na 
daný(é) bod(y). 

f) STOUPEJTE BEZ OMEZENÍ DO (hladina) nebo 
STOUPEJTE DO (hladina), RUŠÍM HLADINOVÁ 
OMEZENÍ A OMEZENÍ RYCHLOSTI: 

 i) stoupejte do povolené hladiny, publikovaná 
hladinová omezení se ruší; 

 ii)  dodržujte příčný profil SID; a 

 iii) publikovaná omezení rychlosti a pokyny pro 
řízení rychlosti vydané ATC se ruší. 

6.3.2.4.2 Pokud na SID nezbývají žádná 
publikovaná hladinová omezení nebo omezení 
rychlosti, měla by být použita fráze STOUPEJTE DO 
(hladina). 

6.3.2.4.3 Jsou-li vydány následné pokyny pro 
omezení rychlosti, a je-li nezměněna povolená 
hladina, měla by být fráze STOUPEJTE PO SID DO 
(hladina), vynechána. 

6.3.2.4.4 Pokud je odlétajícímu letadlu povoleno 
pokračovat přímo do publikovaného traťového bodu 
na SID, omezení rychlosti a hladinová omezení 
spojená s  traťovými body, jimž se tak letadlo vyhne, 
se ruší. Všechna zbývající publikovaná omezení 
rychlosti a hladinová omezení zůstávají v platnosti. 

6.3.2.4.5 Pokud je odlétající letadlo vektorováno 
nebo má povolení pokračovat do bodu, který není na 
SID, všechna publikovaná omezení rychlosti 
a hladinová omezení na SID jsou zrušena a řídící 
musí: 

a) opakovat povolenou hladinu; 

b) vyjmenovat omezení rychlosti a hladinová 
omezení, pokud je to nutné; a 

c) pokud se očekává instrukce, aby se letadlo 
následně znovu vrátilo na SID, oznámit toto 
pilotovi. 

Poznámka: Viz také ust. 8.6.5.2 tohoto předpisu, 
týkající se dodržení předepsané bezpečné výšky nad 
překážkami. 

6.3.2.4.6 Instrukce ATC vydané letadlu 
k opětovnému návratu na SID musí obsahovat: 

a) označení SID, na niž se má pilot znovu vrátit, 
pokud nebyl předem informován o návratu 
v souladu s ust. 6.3.2.4.5 tohoto předpisu;  

b) povolenou letovou hladinu v souladu s ust. 
6.3.2.4.1 tohoto předpisu; a 

c) polohu, ve které se očekává opětovný návrat na 
SID. 

Poznámka: Viz ust. 12.3.3.1 pro frazeologii 
instrukcí k opětovnému návratu. 

6.3.2.5 Ztráta spojení 

6.3.2.5.1  V povoleních pro odlétající letadla 
může být stanovena povolená hladina jiná, než jaká je 
uvedena v podaném letovém plánu pro traťovou fázi 
letu, bez časového nebo zeměpisného omezení pro 
povolenou hladinu. Taková povolení budou obvykle 
využívána k tomu, aby ATC usnadnila použití postupů 
taktického řízení, obvykle za použití přehledového 
systému ATS. 

6.3.2.5.2  Kde povolení pro odlétávající letadla 
neobsahují žádné časové nebo zeměpisné omezení 
pro povolenou hladinu, postup, který má letadlo se
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ztrátou spojení provést v případě, že je radarem 
vektorováno mimo trať uvedenou v platném letovém 
plánu, by měl být předepsán na základě regionálních 
postupů ICAO a obsažen v popisu SID nebo 
publikován v AIP. 

6.3.3 Řazení odletů 

6.3.3.1 K urychlení odletů se smí letadlům 
nabídnout směr vzletu, jenž není proti větru. Je 
odpovědností velitele letadla, aby se rozhodl, zda 
provede takový vzlet nebo vyčká na vzlet ve směru, 
jemuž je dávána přednost.  

6.3.3.2  Jsou-li odlety zdrženy, povolují se 
zdržené lety obvykle v pořadí založeném na jejich 
předpokládaném času odletu, s výjimkou případu, kdy 
se lze od tohoto pořadí odchýlit: 

a) aby se umožnil maximální počet odletů 
s nejmenším průměrným zdržením; 

b) aby se vyhovělo žádostem provozovatele, pokud 
jde o jeho lety, v uskutečnitelném rozsahu. 

6.3.3.3  Stanoviště řízení letového provozu by 
měla, je-li to proveditelné, uvědomit provozovatele 
letadel nebo jejich určené zástupce, když se dá 
očekávat, že předpokládaná zdržení přesáhnou 
30 minut. 

6.4 Informace odlétávajícím letadlům  

Poznámka: Viz Hlava 11, ust. 11.4.3 týkající se 
zpráv letových informací. 

6.4.1  Meteorologické podmínky 

Informace týkající se význačných změn 
meteorologických podmínek v prostoru vzletu 
a počátečního stoupání obdržené stanovištěm 
poskytujícím přibližovací službu řízení se musí poté, 
co odlétávající letadlo navázalo s takovým 
stanovištěm spojení, vyslat letadlu bez zdržení, 
s výjimkou, kdy je známo, že letadlo již takové 
informace přijalo. 

Poznámka: Za význačné se v této souvislosti 
považují ty změny, které se vztahují k směru nebo 
rychlosti přízemního větru, dohlednosti, dráhové 
dohlednosti nebo teploty vzduchu (pro letadla 
s turbinovými motory), výskyt bouřky nebo 
cumulonimbů, mírné nebo silné turbulence, střihu 
větru, krup, mírné nebo silné námrazy, čáry instability, 
namrzajících srážek, výrazných horských vln, písečné 
bouře, prachové bouře, zvířeného sněhu, tornáda 
nebo vodní smrště. 

6.4.2  Provozní stav vizuálních nebo 

jiných než vizuálních prostředků  

Odlétávajícím letadlům musí být bez zdržení vyslány 
též informace o změnách provozního stavu vizuálních 
nebo jiných než vizuálních prostředků nezbytných pro 
vzlet a stoupání, s výjimkou, kdy je známo, že letadlo 
již takové informace přijalo. 

6.5 Postupy pro přilétávající letadla 

6.5.1  Všeobecně 

6.5.1.1  Je-li zřejmé, že přilétávající letadla 
budou zdržena, musí se v proveditelné míře taková 
očekávaná zdržení a jejich změny oznamovat 
provozovatelům nebo jejich určeným zástupcům. 

6.5.1.2  K urychlení odlétávajících 
a přilétávajících letadel lze požadovat, aby 
přilétávající letadla oznamovala přelet význačného 
bodu nebo navigačního prostředku nebo zahájení 
předpisové nebo základní zatáčky nebo poskytovala 
další informace požadované řídícím. 

6.5.1.3  Letu IFR se nesmí povolit počáteční 
přiblížení pod příslušnou minimální nadmořskou 
výškou stanovenou dotyčným státem, ani klesat pod 
tuto nadmořskou výšku, ledaže: 

a) pilot ohlásil přelet příslušného bodu vyznačeného 
navigačním prostředkem nebo bodem na trati; 
nebo 

b) pilot hlásí, že vidí letiště a neztratí jej z dohledu; 
nebo 

c) letadlo provádí vizuální přiblížení; nebo 

d) řídící určil polohu letadla přehledovým systémem 
ATS a pro poskytování přehledových služeb ATS 
je stanovena nižší minimální nadmořská výška. 

6.5.1.4 Na letištích, kde byly zřízeny 
standardní přístrojové přílety (STAR), by přilétávajícím 
letadlům mělo být za normálních okolností povoleno 
letět po příslušné STAR. Letadla musí být 
informována o druhu přiblížení, které mohou 
očekávat, a o dráze v používání co nejdříve, jak je to 
jen možné. 

Poznámka: Viz ust. 6.5.2 týkající se standardních 
povolení pro přilétávající letadla. 

6.5.1.5  ACC smí po koordinaci s přibližovacím 
stanovištěm řízení povolit prvnímu přilétávajícímu 
letadlu spíš přiblížení než let na vyčkávací fix. 

6.5.2  Standardní povolení pro 

přilétávající letadla 

6.5.2.1  Všeobecně 

Příslušný úřad ATS by měl, kdekoli je to možné, 
zavést standardní postupy pro předání řízení mezi 
příslušnými stanovišti ATC a standardní povolení pro 
přilétávající letadla. 

Poznámka: Ustanovení týkající se standardních 
postupů pro koordinaci a předání řízení jsou uvedeny 
v Hlavě 10, ust. 10.1.1. 

6.5.2.2  Koordinace  

6.5.2.2.1   Kde jsou pro přilétávající letadla 
používána standardní povolení a za předpokladu, že 
se neočekává žádné zdržení v závěrečné fázi letu, 
ACC za normálních okolností vydá povolení k letu po 
příslušné STAR bez předchozí koordinace nebo
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souhlasu přibližovacího stanoviště řízení nebo letištní 
řídící věže, podle vhodnosti.  

6.5.2.2.2  Předchozí koordinace povolení by 
měla být požadována pouze v případě, že je změna 
standardního povolení nebo standardního předání 
řízení z provozních důvodů nezbytná nebo žádoucí. 

6.5.2.2.3   Musí být provedeno opatření, které 
zajistí, aby přibližovací stanoviště řízení bylo 
nepřetržitě informováno o řazení letadel letících po 
stejné STAR. 

6.5.2.2.4  Musí se zajistit, aby byla zobrazována 
označení přidělených STAR na ACC, přibližovacím 
stanovišti řízení a/nebo letištní řídící věži, podle 
vhodnosti.  

6.5.2.3  Obsah 

Standardní povolení pro přilétávající letadla musí 
obsahovat tyto položky: 

a) identifikaci letadla; 

b) označení přidělené STAR, je-li to použitelné; 

c) dráhu v používání, kromě případu, kdy je součástí 
popisu STAR; 

d) povolenou hladinu; a  

e) jakékoli další nezbytné pokyny nebo informace, 
které nejsou obsaženy v popisu STAR, např. 
změna spojení. 

Poznámka 1:  Viz ust. 6.5.2.4.1 pro povolení 
letadlům přilétávajícím po STAR. 

Poznámka 2:  Použití označení STAR bez povolení 
hladiny neopravňuje letadlo klesat ve vertikálním 
profilu STAR. 

6.5.2.4 Povolení letadlům přilétávajícím po 
STAR 

6.5.2.4.1 Povolení letadlům přilétávajícím po 
STAR s trvajícími publikovanými hladinovými 
omezeními a/nebo omezeními rychlosti musí uvádět, 
zda mají být tato omezení dodržována nebo jsou 
zrušena. Následující frazeologie musí být použita 
s následujícími významy:  

a) KLESEJTE PO STAR DO (hladina): 

 i) klesejte do povolené hladiny a respektujte 
publikovaná hladinová omezení; 

 ii)  dodržujte příčný profil STAR; a 

 iii) pokračujte v souladu s publikovanými 
omezeními rychlosti nebo podle pokynů pro 
řízení rychlosti vydaných ATC, podle 
vhodnosti. 

b) KLESEJTE PO STAR DO (hladina), RUŠÍM 
HLADINOVÉ(Á) OMEZENÍ: 

 i) klesejte do povolené hladiny, publikovaná 
hladinová omezení jsou zrušena; 

 ii)  dodržujte příčný profil STAR; a 

 iii)  pokračujte v souladu s publikovanými 
omezeními rychlosti nebo podle pokynů pro 
řízení rychlosti vydaných ATC, podle 
vhodnosti. 

c) KLESEJTE PO STAR DO (hladina), RUŠÍM 
HLADINOVÉ(Á) OMEZENÍ NA (bod): 

 i)  klesejte do povolené hladiny, publikované(á) 
hladinové(á) omezení hladiny na daný bod(y) 
jsou zrušena; 

 ii)  dodržujte příčný profil STAR; a 

 iii) pokračujte v souladu s publikovanými 
omezeními rychlosti nebo podle pokynů pro 
řízení rychlosti vydaných ATC, podle 
vhodnosti. 

d) KLESEJTE PO STAR DO (hladina), RUŠÍM 
OMEZENÍ RYCHLOSTI: 

 i) klesejte do povolené hladiny a respektujte 
publikovaná hladinová omezení; 

 ii)  dodržujte příčný profil STAR; a 

 iii) publikovaná omezení rychlosti a pokyny pro 
řízení rychlosti vydané ATC se ruší. 

e) KLESEJTE PO STAR DO (hladina), RUŠÍM 
OMEZENÍ RYCHLOSTI NA (bod(y)): 

 i)  klesejte do povolené hladiny a respektujte 
publikovaná hladinová omezení; 

 ii)  dodržujte příčný profil STAR; a 

 iii)  ruší se publikovaná omezení rychlosti na 
daný(é) bod(y). 

f) KLESEJTE BEZ OMEZENÍ DO (hladina) nebo 
KLESEJTE DO (hladina), RUŠÍM HLADINOVÁ 
OMEZENÍ A OMEZENÍ RYCHLOSTI: 

 i) klesejte do povolené hladiny, publikovaná 
hladinová omezení se ruší; 

 ii)  dodržujte příčný profil STAR; a 

 iii) publikovaná omezení rychlosti a pokyny pro 
řízení rychlosti vydané ATC se ruší. 

6.5.2.4.2 Pokud na STAR nezbývají žádná 
publikovaná hladinová omezení nebo omezení 
rychlosti, měla by být použita fráze KLESEJTE DO 
(hladina). 

6.5.2.4.3 Jsou-li vydány následné pokyny pro 
omezení rychlosti, a je-li nezměněna povolená 
hladina, měla by být fráze KLESEJTE PO STAR DO 
(hladina), vynechána. 

6.5.2.4.4 Pokud je přilétávajícímu letadlu 
povoleno pokračovat přímo do publikovaného 
traťového bodu na STAR, omezení rychlosti 
a hladinová omezení spojená s traťovými body, jimž 
se tak letadlo vyhne, se ruší. Všechna zbývající 
publikovaná omezení rychlosti a hladinová omezení 
zůstávají v platnosti. 

6.5.2.4.5 Pokud je přilétávající letadlo 
vektorováno nebo má povolení pokračovat do bodu, 
který není na STAR, všechna publikovaná omezení 
rychlosti a hladinová omezení na SID jsou zrušena 
a řídící musí: 

a) opakovat povolenou hladinu; 

b) vyjmenovat omezení rychlosti a hladinová 
omezení, pokud je to nutné; a 
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c) pokud se očekává instrukce, aby se letadlo 
následně znovu vrátilo na STAR, oznámit toto 
pilotovi. 

Poznámka:  Viz také ust. 8.6.5.2 tohoto předpisu, 
týkající se dodržení předepsané bezpečné výšky nad 
překážkami. 

6.5.2.4.6 Instrukce ATC vydané letadlu k 
opětovnému návratu na STAR musí obsahovat: 

a) označení STAR, na niž se má pilot znovu vrátit, 
pokud nebyl předem informován o návratu 
v souladu s ust. 6.5.2.4.5 tohoto předpisu;  

b) povolenou letovou hladinu pro opětovný návrat na 
STAR v souladu s ust. 6.5.2.4.1 tohoto předpisu; a 

c) polohu, ve které se očekává opětovný návrat na 
STAR. 

Poznámka: Viz ust. 12.3.3.2 pro frazeologii 
instrukcí k opětovnému návratu. 

6.5.3 Vizuální přiblížení  

6.5.3.1 Podle podmínek v  ust. 6.5.3.3 níže 
může o povolení provést vizuální přiblížení u letu IFR 
požádat letová posádka nebo jej iniciuje řídící. Ve 
druhém případě je nutné vyžádat souhlas letové 
posádky.  

6.5.3.2  Řídící musí být obezřetní při iniciování 
vizuálního přiblížení v případě, že je důvod se 
domnívat, že letová posádka daného letadla nezná 
dobře letiště a okolní terén. Řídící by rovněž při 
iniciování vizuálního přiblížení měli přihlížet 
k převažujícímu provozu a meteorologickým 
podmínkám. 

6.5.3.3  Letu IFR se smí povolit provést 
vizuální přiblížení za předpokladu, že pilot může 
udržovat vizuální reference vzhledem k terénu a: 

a) hlášená základna oblačnosti je stejná nebo vyšší 
než hladina na začátku úseku počátečního 
přiblížení letadla, které dostalo takové povolení; 
nebo 

b) pilot v hladině na začátku úseku počátečního 
přiblížení nebo kdykoli během postupu přiblížení 
podle přístrojů ohlásí, že meteorologické 
podmínky jsou takové, že je přiměřená jistota 
provést vizuální přiblížení a přistání. 

6.5.3.4  Mezi letadlem, jemuž bylo povoleno 
provést vizuální přiblížení, a ostatními přilétávajícími 
a odlétávajícími letadly se musí zajistit rozstupy. 

6.5.3.5  Mezi po sobě prováděnými vizuálními 
přiblíženími musí být řídícím udržovány rozstupy, 
dokud pilot zadního letadla neohlásí, že má letadlo 
vpředu v dohledu. Letadlo pak musí dostat instrukci, 
aby sledovalo a udržovalo vlastní rozstup od letadla 
vpředu. Jestliže obě letadla patří do kategorie 
turbulence v úplavu těžká nebo předcházející letadlo 
patří do kategorie turbulence v úplavu vyšší než 
následující letadlo a vzdálenost mezi nimi je menší 
než příslušná minimální vzdálenost pro turbulenci 
v úplavu, musí řídící vydat výstrahu na možnou 
turbulenci 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.  

6.5.3.6  Předání spojení letištnímu řídícímu by 
se měla uskutečnit v takovém bodu nebo čase, aby 
informace o význačném místním provozu, pokud 
místní provoz existuje, a povolení k přistání nebo 
náhradní instrukce mohly být letadlu vydány včas. 

6.5.4 Přiblížení podle přístrojů 

6.5.4.1  Přibližovací stanoviště řízení musí 
stanovit postup přiblížení podle přístrojů, který má být 
přilétávajícím letadlem použit. Letová posádka může 
požadovat náhradní postup, a pokud to okolnosti 
dovolují, měl by jí být povolen. 

6.5.4.2  Ohlásí-li pilot, že nezná postup 
přiblížení podle přístrojů, nebo se to stanovišti ATC 
jeví zřejmým, musí se mu předat hladina počátečního 
přiblížení, bod (v minutách od příslušného hlásného 
bodu), v němž se zahajuje základní nebo předpisová 
zatáčka, hladina, v níž se předpisová zatáčka provádí, 
a trať konečného přiblížení. Letadlu, kterému bylo 
povoleno přímé přiblížení, se předává pouze trať 
konečného přiblížení. Když je to nutné, musí se 
předat kmitočty navigačních prostředků, které mají být 
použity, a rovněž tak postup nezdařeného přiblížení.  

6.5.4.3 Jestliže bylo dosaženo vizuální 
reference s terénem před dokončením postupu 
přiblížení, musí se přesto provést úplný postup, pokud 
letadlo nepožádá a neobdrží povolení k vizuálnímu 
přiblížení. 

6.5.5 Vyčkávání 

6.5.5.1  V případě výrazného zdržení by mělo 
být letadlu co nejdříve oznámeno předpokládané 
zdržení a, jakmile je to proveditelné, jej instruovat 
nebo mu dát možnost, aby snížilo rychlost, a tím 
absorbovalo zdržení při letu na trati. 

6.5.5.2  Když je očekáváno zdržení, ACC za 
normálních okolností odpovídá za povolování letadel 
na vyčkávací fix a za zahrnutí pokynů k vyčkávání a 
předpokládaného času přiblížení nebo času povolení 
k opuštění vyčkávání, podle vhodnosti, do takových 
povolení (viz ust. 6.5.8). 

6.5.5.3  ACC po koordinaci s přibližovacím 
stanovištěm řízení smí povolit přilétávajícímu letadlu 
letět do prostoru vyčkávání za viditelnosti a vyčkávat 
zde až do dalšího oznámení přibližovacím 
stanovištěm řízení. 

6.5.5.4  Přibližovací stanoviště řízení smí po 
koordinaci s letištní řídící věží povolit přilétávajícím 
letadlům letět do prostoru vyčkávání za viditelnosti 
a vyčkávat až do dalšího oznámení letištní řídící věže. 

6.5.5.5  Vyčkávání a vstup do vyčkávacího 
obrazce se musí provádět podle postupů zavedených 
příslušným úřadem ATS a publikovaných v leteckých 
informačních příručkách. Jestliže postupy pro vstup 
a vyčkávání nejsou publikovány nebo jestliže tyto 
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postupy nejsou letové posádce známy, příslušné 
stanoviště řízení letového provozu jí musí popsat 
označení místa nebo zařízení, které má být použito, 
příletovou trať, radiál nebo zaměření, směr zatáčky ve 
vyčkávacím obrazci a rovněž tak i odletový čas nebo 
vzdálenosti, mezi kterými se má vyčkávat.  

6.5.5.6  Letadlo by mělo za normálních 
okolností vyčkávat nad určeným vyčkávacím fixem. 
Musí být zajištěno požadované minimum vertikálních, 
příčných nebo podélných rozstupů od ostatních 
letadel. Kritéria a postupy pro současné používání 
sousedních vyčkávacích obrazců musí být 
stanoveny místními pokyny.  

Poznámka: Viz Hlava 5, ust. 5.5 týkající se 
rozstupů letadel vyčkávajících za letu. 

6.5.5.7  Hladiny na vyčkávacím fixu nebo 
v prostoru vyčkávání za viditelnosti se musí, pokud je 
to proveditelné, přidělovat způsobem, který usnadní 
povolit každému letadlu přiblížení podle jeho pořadí. 
Obvykle by mělo být letadlo, které přiletí první nad 
vyčkávací fix nebo prostor vyčkávání za viditelnosti, 
v nejnižší hladině a následující letadla v postupně 
vyšších hladinách. 

6.5.5.8  Jestliže se předpokládá delší 
vyčkávání, proudovým letadlům by mělo být, je-li to 
proveditelné, povoleno vyčkávání ve vyšších 
hladinách, aby se uspořilo palivo, při zachování pořadí 
ve sledu přiblížení.  

6.5.5.9  Jestliže letadlo nemůže dodržet 
publikovaný nebo povolený postup pro vyčkávání, 
musí mu být vydány náhradní instrukce. 

6.5.5.10  Pro udržení bezpečného 
a spořádaného toku provozu může být letadlu 
nařízeno, aby kroužilo ve své současné nebo jakékoli 
jiné poloze za předpokladu, že je zajištěna 
požadovaná bezpečná výška nad překážkami.  

6.5.6 Sled přiblížení  

6.5.6.1 Všeobecně   

Kdykoliv probíhají přiblížení, musí se uplatňovat 
následující postupy. 

6.5.6.1.1 Sled přiblížení se musí zajišťovat 
způsobem, který usnadní přílet maximálního počtu 
letadel s nejmenším průměrným zdržením. Přednost 
se musí dát: 

a) letadlu, které je nuceno přistát kvůli okolnostem 
ovlivňujícím bezpečnost provozu letadla (porucha 
motoru, nedostatek paliva apod.); 

b) sanitnímu letadlu nebo letadlu dopravujícímu 
nemocné nebo těžce zraněné osoby vyžadující 
rychlé poskytnutí lékařské pomoci; 

c) letadlu zapojenému do pátrání a záchrany; a 

d) dalším letadlům, jak může být stanoveno 
příslušným úřadem (MD ČR). 

Poznámka: S letadlem, které je ve stavu nouze, 
se postupuje, jak je uvedeno v  Hlavě 15, ust. 15.1. 

6.5.6.1.2 Následujícímu letadlu se musí povolit 
přiblížení:  

a) když předcházející letadlo ohlásilo, že je schopno 
dokončit své přiblížení bez vstupu do 
meteorologických podmínek pro let podle přístrojů; 
nebo 

b) když předcházející letadlo je ve spojení a je viděno 
letištní řídící věží a existuje-li přiměřená jistota, že 
může být provedeno normální přistání; nebo 

c) když se používá časově vymezených přiblížení, 
předcházející letadlo minulo stanovený bod na 
příletu a existuje přiměřená jistota, že lze provést 
normální přistání; 

Poznámka: Viz ust. 6.5.6.2.1 níže týkající se 
postupů pro časově vymezená přiblížení. 

d) když použití přehledového systému ATS potvrdí, 
že požadovaný podélný rozstup mezi dvěma za 
sebou letícími letadly je zajištěn. 

6.5.6.1.3 Při vytváření sledu přiblížení se musí 
počítat s potřebou zvětšeného podélného rozstupu 
mezi přistávajícími letadly z důvodu turbulence 
v úplavu. 

6.5.6.1.4 Oznámí-li pilot letadla, které je ve 
sledu přiblížení, úmysl vyčkávat na zlepšení počasí 
nebo z jiných důvodů, musí se takový postup povolit. 
Když však ostatní vyčkávající letadla vyjadřují úmysl 
pokračovat v přiblížení na přistání, pilotovi, který si 
přeje vyčkávat, se vydá povolení na sousední bod 
vyčkávání, aby tam vyčkával na změnu počasí nebo 
přesměrování. Jinou možností je vydat letadlu 
povolení zařadit se do nejvyšší hladiny ve sledu 
přiblížení tak, aby ostatním vyčkávajícím letadlům 
bylo umožněno přistát. Když se tak požaduje, musí se 
provést koordinace se sousedním  stanovištěm ATC 
nebo řídícím sektorem, aby se zabránilo konfliktu 
s provozem pod pravomocí tohoto stanoviště nebo 
sektoru.  

6.5.6.1.5 Při tvorbě sledu přiblížení, by se měl 
letadlu, kterému bylo povoleno absorbovat 
stanovenou dobu oznámeného zdržení v koncové 
řízené oblasti letem sníženou rychlostí na trati, tento 
čas absorbovaný na trati zohlednit, pokud je to 
proveditelné.  

6.5.6.2 Řazení do sledu a odstupy letadel při 
přístrojových přiblíženích 

6.5.6.2.1 Postupy pro časově vymezená 
přiblížení 

6.5.6.2.1.1 Následující postupy podléhající 
schválení příslušného úřadu ATS by se měly používat 
podle potřeby, aby urychlily přiblížení většího počtu 
přilétávajících letadel:  

a) musí se stanovit vhodný bod na dráze přiblížení, 
který musí být pilot schopen přesně určit, aby 
sloužil jako kontrolní bod pro časové vymezení po 
sobě jdoucích přiblížení; 

b) letadlům se musí udávat čas, kdy mají přeletět 
stanovený bod ve směru k letišti. Tento čas musí 
být určen s cílem dosáhnout žádoucího intervalu 
mezi po sobě jdoucími přistáními na dráhu při 
trvalém respektování použitelných minim rozstupů, 
včetně doby obsazení dráhy. 
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6.5.6.2.1.2 Čas, ve kterém by letadlo mělo 
přeletět stanovený bod, musí být určen stanovištěm 
poskytujícím přibližovací službu řízení a oznámen 
letadlu dostatečně včas, aby to umožnilo pilotovi 
příslušně upravit dráhu letu.  

6.5.6.2.1.3 Každé letadlo ve sledu přiblížení musí 
dostat povolení přeletět stanovený bod ve směru 
k letišti v dříve oznámeném nebo opraveném čase po 
tom, co letadlo před ním oznámilo přelet tohoto bodu 
směrem k letišti. 

6.5.6.2.2  Interval mezi za sebou následujícími 
přiblíženími 

Při stanovení časového intervalu nebo podélné 
vzdálenosti, které mají být dodrženy mezi za sebou se 
přibližujícími letadly, musí být přihlédnuto k relativní 
rychlosti mezi za sebou letícími letadly, vzdálenosti od 
stanoveného bodu k dráze, nutnosti dodržet rozstupy 
při turbulenci v úplavu, časům obsazenosti dráhy, 
převládajícím meteorologickým podmínkám a rovněž 
tak jakýmkoli podmínkám, které mohou ovlivnit 
obsazenost dráhy. Když je pro vytvoření sledu 
přiblížení používán přehledový systém ATS, musí být 
minimální vzdálenost mezi za sebou letícími letadly 
specifikována místními pokyny. Místní pokyny musí 
navíc specifikovat okolnosti, za kterých lze požadovat 
jakoukoli zvětšenou vzdálenost mezi přiblíženími a 
rovněž tak i minima, která se mají uplatňovat za 
takových okolností. 

6.5.6.2.3  Informace o pořadí ve sledu přiblížení 

Musí se zavést postup, který zajistí, že letištní řídící 
věž bude nepřetržitě informována o pořadí, ve kterém 
bude letadlo usazeno na konečném přiblížení pro 
přistání. 

Poznámka 1: Pokyny, které vlivy se mají brát 
v úvahu při určování rozstupů pro časově vymezená 
přiblížení, obsahuje Air Traffic Services Planning 
Manual (ICAO Doc 9426). 

Poznámka 2: Kategorie turbulence v úplavu 
a minima rozstupů podle turbulence v úplavu jsou 
obsaženy v Hlavě 4, ust. 4.9, v Hlavě 5, ust. 5.8 
a v Hlavě 8, ust. 8.7. 

Poznámka 3: Podrobné charakteristiky vírů v úplavu 
a jejich vliv na letadla obsahuje Air Traffic Services 
Planning Manual (ICAO Doc 9426), Part II, Section 5. 

6.5.7 Předpokládaný čas přiblížení 

6.5.7.1 Přilétávajícímu letadlu, které bude 
zdrženo o 10 minut nebo více nebo o jinou dobu, 
která byla stanovena příslušným úřadem (MD ČR), se 
musí určit předpokládaný čas přiblížení. 
Předpokládaný čas přiblížení se musí letadlu vyslat 
pokud možno co nejdříve a nejlépe nejpozději při 
zahájení jeho počátečního klesání z cestovní hladiny. 
Opravy předpokládaného času přiblížení se musí 
vyslat letadlu bez zdržení, kdykoliv se tento liší od 
dříve oznámeného o 5 minut nebo více nebo 
o takovou kratší dobu, jaká byla stanovena příslušným 
úřadem ATS nebo dohodnuta mezi dotyčnými 
stanovišti ATS. 

6.5.7.2 Předpokládaný čas přiblížení musí být 
vyslán letadlu nejrychlejším způsobem, kdykoli se 
předpokládá, že letadlo bude žádáno vyčkávat 
30 minut nebo více. 

6.5.7.3 Vyčkávací fix, ke kterému se vztahuje 
předpokládaný čas přiblížení, se musí určit spolu 
s předpokládaným časem přiblížení, kdykoli okolnosti 
naznačují, že by to nemuselo být pilotovi zřejmé. 

6.5.8  Čas povolení ukončit vyčkávání 

V případě, že je letadlo zdrženo na trati nebo v poloze 
či nad prostředkem jiným než fixem počátečního 
přiblížení, musí být dotyčnému letadlu, jakmile je to 
proveditelné, sdělen předpokládaný čas povolení 
k opuštění vyčkávacího fixu. Letadlu musí být rovněž 
oznámeno, zda se předpokládá další vyčkávání na 
následující vyčkávací fix. 

Poznámka: Čas k opuštění vyčkávání (Onward 
clearance time) je čas, ve kterém může letadlo 
předpokládat, že opustí fix, na kterém vyčkává. 

6.6 Informace přilétávajícím letadlům 

Poznámka: Viz Hlava 11, ust. 11.4.3 týkající se 
zpráv letových informací. 

6.6.1 Jakmile je to proveditelné po navázání 
spojení letadla se stanovištěm poskytujícím 
přibližovací službu řízení, musí se letadlu vyslat 
následující prvky informací v uvedeném pořadí 
s výjimkou těch, o kterých je známo, že je letadlo již 
přijalo: 

a) druh přiblížení a dráha v používání; 

b) následující meteorologické informace:  

1) směr a rychlost přízemního větru, včetně 
význačných odchylek; 

2) dohlednost a, kde je uplatňována, dráhová 
dohlednost (RVR);  

3) současné počasí; 

4) oblačnost pod 1500 m (5000 ft) nebo pod 
nejvyšší minimální sektorovou nadmořskou 
výškou podle toho, která je větší; 
cumulonimby; vertikální dohlednost, pokud je 
k dispozici, jestliže je obloha zatažena; 

5) teplota vzduchu; 

6) teplota rosného bodu, je-li tak určeno na 
základě regionálních postupů ICAO; 

7) nastavení výškoměru (výškoměrů); 

8) jakékoliv dostupné informace o význačných 
meteorologických jevech v prostoru přiblížení; 
a 

9) předpověď pro přistání typu TREND, pokud je 
k dispozici. 

Poznámka 1:  Výše uvedené meteorologické 
informace jsou shodné s těmi, které jsou 
požadovány pro rozhlasové vysílání ATIS 
přilétávajícím letadlům v souladu s předpisem 
L 11, ust. 4.3.8 l) až t), a jsou vybrány z místních 
meteorologických pravidelných a mimořádných 
hlášení, v souladu s Hlavou 11, ust. 11.4.3 
předpisu L 4444. 
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Poznámka 2:  Letadlům přilétávajícím podle 
pravidel IFR na letiště, kde je poskytována služba 
AFIS, musí být předány meteorologické informace 
minimálně v rozsahu uvedeném v ust. 4.3.1 
Dodatku N předpisu L 11. Informace nad rámec 
tohoto ustanovení (např. v rozsahu uvedeném 
v ust. 6.6 tohoto předpisu), mohou být 
přilétávajícímu letadlu předány, jsou-li stanovišti 
AFIS nebo stanovišti ATC, které poskytuje služby 
dle ust. 4.5.6 Dodatku N předpisu L11, k dispozici. 

c) platné podmínky povrchu dráhy v případě srážek 
nebo jiných dočasných nebezpečí; 

d) změny provozního stavu vizuálních a jiných než 
vizuálních prostředků, nezbytných pro přiblížení a 
přistání. 

6.6.2 Při uplatňování postupů podle ust. 6.1 
je třeba si uvědomit, že informace publikované 
NOTAMem nebo rozesílané jiným způsobem 
nemuselo letadlo před odletem nebo za letu obdržet. 

6.6.3  Jestliže je nutné nebo z provozních 
důvodů žádoucí, aby přilétávající letadlo sledovalo 
postup přiblížení podle přístrojů nebo použilo jinou 
dráhu, než jak bylo původně oznámeno, musí to být 
letové posádce neprodleně oznámeno. 

6.6.4 Při zahájení konečného přiblížení se 
musí letadlu vyslat následující informace: 

a) význačné změny směru a rychlosti průměrného 
přízemního větru; 

Poznámka:  Význačné změny stanovuje Předpis 
L 3, Hlava 4. Má-li však řídící k dispozici informace 
o větru ve formě složek, význačnými změnami se 
rozumí:  

  hlavní čelní složka větru: 19 km/h (10 kt) 

  hlavní zadní složka větru: 4 km/h (2 kt)  

  hlavní boční složka větru: 9 km/h (5 kt) 

b) nejnovější informace, jestliže jsou k dispozici, 
o střihu větru a/nebo turbulenci v prostoru 
konečného přiblížení; 

c) platná hodnota dohlednosti ve směru přiblížení 
a přistání nebo, poskytuje-li se, platná hodnota 
(hodnoty) dráhové dohlednosti a její (jejich) trend. 

6.6.5 Během konečného přiblížení se musí 
letadlu vyslat bez zdržení následující informace: 

a) náhlý výskyt nebezpečí (např. neschválený provoz 
na dráze); 

b) význačné výchylky platného přízemního větru 
vyjádřené minimálními a maximálními hodnotami; 

c) význačné změny podmínek povrchu dráhy; 

d) změny provozního stavu požadovaných vizuálních 
nebo jiných než vizuálních prostředků; 

e) pozorované změny hodnoty (hodnot) RVR 
v souladu s používanou stupnicí nebo změny 
dohlednosti ve směru přiblížení a přistání. 

6.7 Provoz na paralelních nebo téměř 

paralelních drahách 

6.7.1 Všeobecně 

Kde jsou pro provoz současně používány paralelní 
nebo téměř paralelní dráhy, musí se aplikovat 
požadavky a postupy uvedené níže.  

Poznámka:  Příslušné pokyny obsahuje  Manual 
on Simultaneous Operations on Parallel or Near-
Parallel Instrument Runways (ICAO Doc 9643). 

6.7.2  Odlétávající letadla 

6.7.2.1 Druhy provozu 

Paralelní dráhy se smí používat pro nezávislé odlety 
podle přístrojů, když: 

a) obě dráhy se používají výhradně pro odlety 
(nezávislé odlety); 

b) jedna dráha se používá výhradně pro odlety, 
zatímco druhá dráha se používá jak pro odlety, tak 
i pro přílety (polosmíšený provoz); a 

c) obě dráhy se používají jak pro přílety, tak i odlety 
(smíšený provoz).  

6.7.2.2  Požadavky a postupy pro nezávislé 
paralelní odlety 

Nezávislé IFR odlety se smí provádět z paralelních 
drah za předpokladu, že: 

a) osy drah jsou od sebe vzdáleny minimálně  
o 760 m (2 500 ft) (viz Předpis L 14); 

b) dané odletové tratě se rozbíhají nejméně o: 

 1) 15 stupňů ihned po vzletu; nebo 

 2) 10 stupňů, když 

 i) obě letadla letí odlet podle přístrojů RNAV 
nebo RNP; a 

 ii) zatáčka začíná ne více než 3,7 km 
(2,0 NM) od odletového konce RWY; 

c) je k dispozici vhodný přehledový systém ATS, 
který je schopen identifikovat letadlo do 
vzdálenosti 1,9 km (1,0 NM) od konce dráhy; a 

d) provozní postupy ATS zajišťují, že se dosáhne 
požadované rozbíhavosti tratí. 

Poznámka: Další podrobnosti viz ICAO oběžník 
„Circular 350 – Guidelines for the Implementation of 
Reduced Divergence Departures“. 

6.7.3  Přilétávající letadla 

6.7.3.1 Druhy provozu 

6.7.3.1.1 Paralelní dráhy se smí používat pro 
současný provoz podle přístrojů pro: 

a) nezávislá paralelní přiblížení; nebo 

b) závislá paralelní přiblížení; nebo 

c) oddělený paralelní provoz. 

6.7.3.1.2 Kdykoli se provádí paralelní přiblížení, 
jednotliví řídící pro každou dráhu by měli zodpovídat 
za řazení ve sledu a rozstupy přilétávajících letadel na 
každou dráhu.  

6.7.3.2 Požadavky a postupy pro nezávislá 
paralelní přiblížení 
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6.7.3.2.1 Nezávislá paralelní přiblížení se 
mohou provádět na paralelních drahách za 
předpokladu, že: 

a) osy drah jsou od sebe vzdáleny, jak je stanoveno 
v Tabulce 6-1 (viz Předpis L 14) a jsou splněna 
kritéria pro přehledový systém obsažená v Tabulce 
6-1:  

Tabulka 6-1. Kritéria pro přehledový systém ATS pro různé vzdálenosti drah 

Vzdálenost mezi osami RWY Kritéria pro přehledový systém ATS 

Méně než 1 310 m (4 300 ft), ale ne 
méně než 1 035 m (3 400 ft) 

 následující minimální přesnost přehledového systému ATS: 

o pro SSR – minimální přesnost v azimutu 0,06 stupně 
(jedno sigma); nebo 

o pro MLAT nebo ADS-B – přesnost 30 m (100 ft); 

 interval obnovy 2,5 sekundy nebo kratší a 

 displej o velkém rozlišení poskytující předpověď polohy a 
výstrahu odchylky. 

Méně než 1 525 m (5 000 ft), ale ne 
méně než 1310 m (4 300 ft) 

 přehledový systém ATS se specifikacemi výkonu jinými než výše 
za předpokladu, že jsou rovnocenné nebo lepší než: 

o pro SSR – minimální přesnost v azimutu 0,3 stupně 
(jedno sigma); nebo 

o pro MLAT nebo ADS-B – může být prokázána 
výkonnostní způsobilost stejná nebo vyšší, než je 
požadavek pro SSR; 

 interval obnovy 5 sekundy nebo kratší a 

 je-li určeno, že bezpečnost provozu letadel nebude nepříznivě 
ovlivněna. 

1 525 m (5 000 ft) nebo více  minimální přesnost SSR v azimutu 0,3 stupně (jedno sigma), 
nebo pro MLAT nebo ADS-B – může být prokázána výkonnostní 
způsobilost stejná nebo vyšší, než je požadavek pro SSR; a 

 interval obnovy 5 sekundy nebo kratší. 

 

Poznámka 1: Informace týkající se využití ADS-B a MLAT a jejich výkonnosti systému je obsažen v oběžníku 
Assessment of automatic Dependent Surveillance - Broadcast (ADS-B) and Multilateration Surveillance to 
Support Air Traffic Services and Guidelines for Implementation (ICAO Circ 326).  

Poznámka 2: K implementaci ADS-B, která počítá s nutností spoléhat se na společný zdroj pro přehled a/nebo 
navigaci viz Hlavu 2, ust. 2.6.2 f).   

b) postupy přiblížení podle přístrojů, které navedou 
letadlo na prodlouženou osu dráhy, jsou jakoukoli 
kombinací následujícího: 

 1) postup přesného přiblížení; nebo 

 2) s výjimkou uvedenou v ust. 6.7.3.2.1 b)3), 
přiblížení s vertikálním vedením (APV) 
navržené s pomocí specifikace RNP AR 
APCH, kde: 

 i) hodnota RNP pro B a hodnota RNP pro 
C, pokud je tento úsek přiblížení 
v rozmezí minima horizontálního rozstupu 
paralelního přiblížení, nepřekračuje jednu 
čtvrtinu vzdálenosti mezi osami RWY (A), 
(viz Obr. 6-1); a 

 ii) hodnota RNP pro B a hodnota RNP pro 
C, pokud tato část přiblížení je v rozmezí 
minima horizontálního rozstupu 
paralelního přiblížení, nepřekračuje (A-
D)/2, (viz Obr. 6-1); nebo 

 3) postup APV navržený s pomocí buď 
navigační specifikace RNP APCH nebo RNP 
AR APCH za podmínky, že: 

 i) vhodné zdokumentované vyhodnocení 
bezpečnostních rizikprokázalo, že lze 
splnit přijatelnou úroveň bezpečnosti; 

 ii) provoz je schválen příslušným úřadem 
ATS (viz Poznámka 1); a 

 iii) je prokázáno, že přiblížení podle přístrojů 
během normálního provozu chrání NTZ 
před narušením. 

Poznámka 1: Prokázání bezpečnosti postupu APV 
navrženého s pomocí navigační specifikace RNP 
APCH nebo RNP AR APCH během současných 
přiblížení může zohledňovat: riziko srážky v důsledku 
normálních a zbytkových (nezmírněných) atypických 
chyb; pravděpodobnost výstrahy narušení ACAS 
během normálního provozu; nebezpečí úplavu; 
sledování a dostupné úrovně automatizace systému; 
řízení databáze; vstupy systému řízení a optimalizace 
letu a související pracovní zatížení posádky; vlivy 
meteorologických podmínek a jiných činitelů vnějšího 
prostředí; výcvik a publikované ATC postupy pro 
přerušení přiblížení. 

Poznámka 2: Příklady druhů přiblížení a scénáře 
použitelné pro ust. 6.7.3.2.1 b) viz ICAO Doc 9643 
(Manual on Simultaneous Operations on Parallel or 
Near-Parallel Instrument Runways (SOIR)), Tabulka 
2-2 a Appendix C. 

c) dané tratě nezdařeného přiblížení se odchylují 
nejméně o 30 stupňů; 

d) topografie, popřípadě vyhodnocení překážek je 
zpracováno pro prostory sousedící se segmenty 
konečného přiblížení; 

e) letadlům je, jakmile je to možné, oznámena 
přidělená dráha, postup při přiblížení podle 
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přístrojů a jakékoli další informace potřebné pro 
potvrzení správné volby; 

f) kurz nebo trať konečného přiblížení je nalétnut(a) 
pomocí; 

 1) vektorování; nebo 

 2) publikovaného postupu příletu a přiblížení, 
který se nalétává v IAF nebo IF; 

g) je zřízena nepřekročitelná zóna (NTZ) nejméně 
610 m široká se stejnou vzdáleností od 
prodloužených os drah a je zobrazena na 
situačním zobrazení;  

h) přiblížení jsou sledována: 

 1) různým monitorujícím řídícím pro každou 
RWY; nebo 

 2) jedním monitorujícím řídícím u ne více než 
dvou RWY, pokud je to určeno vyhodnocením 
bezpečnostních rizik a schváleno příslušným 
úřadem ATS (viz ust. 6.7.3.2.2); 

i) monitorování zajišťuje, že když dojde ke snížení 
vertikálního rozstupu 300 m (1000 ft): 

1) letadlo nenaruší zobrazenou NTZ; a 

 2) použitelné minimum podélného rozstupu mezi 
letadly na stejném kurzu nebo trati konečného 
přiblížení je dodrženo; a  

j) jestliže nejsou pro řídící k dispozici radiové kanály 
k řízení letadla až do přistání: 

 1) předání spojení letadel na příslušný kanál 
letištního řídícího se uskutečňuje dříve, než 
kterékoli ze dvou letadel na sousedních tratích 
konečného přiblížení naletí sestupovou dráhu 
nebo vertikální dráhu zvoleného postupu 
přiblížení podle přístrojů; a 

 2) řídící, který monitoruje (kteří monitorují) 
přiblížení na každou dráhu, má (mají) možnost 
vstoupit do vysílání na příslušných radiových 
kanálech letištní služby řízení pro každý proud 
příletů. 

6.7.3.2.2 Státy provádějící hodnocení 
bezpečnostních rizik, aby umožnily monitorování ne 
více než dvou RWY jedním řídícím (viz 6.7.3.2.1 h)), 
by měly přezkoumat činitele, jako jsou (mimo jiné): 
složitost, doby provozu, složení a hustota provozu, 
četnost příletů, dostupné úrovně automatizace 
systému, dostupnost záložních systémů, vlivy 
meteorologických podmínek a jiných činitelů vnějšího 
prostředí. 

6.7.3.2.3 Jakmile je to proveditelné, po 
navázání spojení letadla s přibližovací službou řízení, 
se letadlu musí oznámit, že se provádí nezávislá 
přiblížení na paralelních drahách. Tato informace smí 
být poskytována prostřednictvím rozhlasového 
vysílání automatické služby koncové řízené oblasti 
(ATIS). 

6.7.3.2.4 Při vektorování k nalétnutí kurzu nebo 
MLS tratě konečného přiblížení musí poslední vektor 
splňovat následující podmínky: 

a) umožňovat letadlu nalétnout pod úhlem nejvýše 
30 stupňů; 

b) zajišťovat nejméně 0,9 km (1,0 NM) přímého 
vodorovného letu před nalétnutím kurzu nebo tratě 
konečného přiblížení; a 

c) umožňovat letadlu usazení na kurzu nebo na trati 
konečného přiblížení ve vodorovném letu nejméně 
3,7 km (2 NM) před nalétnutím sestupové dráhy 
nebo vertikální dráhy zvoleného postupu přiblížení 
podle přístrojů.  

6.7.3.2.5 Minimum 300 m (1000 ft) vertikálního 
rozstupu nebo, v závislosti na schopnostech 
přehledového systému ATS, minimum 5,6 km (3,0 
NM) horizontálního rozstupu musí být zajištěno, dokud 
letadla nejsou usazena: 

a) na příletu na kurzu nebo trati konečného přiblížení 
MLS; nebo 

b)  na přiblížení RNP AR APCH podle ust. 6.7.3.5; a 

c) v normální provozní zóně (NOZ). 

6.7.3.2.6  V závislosti na schopnostech 
přehledového systému ATS, minimum 5,6 km 
(3,0 NM) horizontálního rozstupu, nebo 4,6 km 
(2,5 NM) předepsané příslušným úřadem ATS, musí 
být zajištěno mezi letadly na stejném kurzu nebo trati 
konečného přiblížení, pokud se nevyžaduje zvětšený 
podélný rozstup kvůli turbulenci v úplavu nebo z jiných 
důvodů. 

Poznámka 1: Viz Hlava 8, ust. 8.7.3.2 a 8.7.3.4. 

Poznámka 2: Letadlu usazenému na kurzu nebo 
trati konečného přiblížení je zajištěn rozstup od jiného 
letadla usazeného na sousedním paralelním kurzu 
nebo trati konečného přiblížení za předpokladu, že ani 
jedno z letadel nenaruší NTZ, jak je zobrazen na 
situačním zobrazení. 

6.7.3.2.7  Jakmile je přidělen konečný kurz pro 
nalétnutí kurzu nebo tratě konečného přiblížení, musí 
být dráha potvrzena a letadlu se musí oznámit: 

a) jeho poloha vztažená k fixu na kurzu nebo na trati 
konečného přiblížení; 

b) nadmořská výška, která se má udržovat do 
usazení na kurz nebo na trať konečného přiblížení 
do nalétnutí sestupové dráhy nebo bodu nalétnutí 
vertikální dráhy; a  

c) povolení pro příslušné přiblížení, jestliže je 
požadováno. 

6.7.3.2.8  Trajektorie letu všech přiblížení, bez 
ohledu na meteorologické podmínky, musí být 
monitorována přehledovým systémem ATS. Musí být 
vydány řídící instrukce a informace nezbytné 
k zajištění rozstupů mezi letadly a k zajištění, že 
letadlo nevstoupí do NTZ. 

Poznámka 1: Základní odpovědnost za navigaci na 
kurzu nebo na trati konečného přiblížení má pilot. 
Řídící instrukce a informace jsou proto vydávány jen k 
zajištění rozstupů mezi letadly a k zajištění, že letadlo 
nevstoupí do NTZ. 

Poznámka 2: Aby bylo zajištěno, že letadlo 
nevstoupí do NTZ, je letadlo považováno za střed 
symbolu své polohy. Okraje symbolů poloh 
představujících letadla provádějící paralelní přiblížení 
se však nesmí dotknout (viz Hlava 8, ust. 8.7.2). 

6.7.3.2.9 Když se pozoruje, že letadlo přeletí 
zatáčku nebo pokračuje na trati, která naruší NTZ, 
letadlo musí být instruováno, aby se ihned vrátilo na 
správnou trať. 
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6.7.3.2.10 Když je pozorováno letadlo narušující 
NTZ, letadlu na sousedním kurzu nebo trati 
konečného přiblížení musí být vydány instrukce k 
okamžitému stoupání do přidělené nadmořské výšky / 
výšky a točení na kurz (postupy pro přerušení 
přiblížení) pro vyhnutí se odchylujícímu se letadlu. 
Tam, kde jsou pro vyhodnocení překážky aplikována 
kritéria pro vyhodnocení překážkových rovin 
paralelních přiblížení (PAOAS), nesmí monitorující 
řídící vydat instrukce o kurzu letadlu, které je níže než 
120 m (400 ft) nad nadmořskou výškou prahu dráhy, 
a instrukce o kurzu nesmí přesáhnout 45° traťového 
rozdílu od kurzu nebo tratě konečného přiblížení.  

6.7.3.2.11  Monitorování letové trajektorie 
přehledovým systémem ATS nesmí být ukončeno, 
dokud: 

a) není uplatňován vizuální rozstup, za předpokladu, 
že postupy zajišťují, že oběma řídícím je 
oznámeno, kdykoliv je uplatňován vizuální rozstup;  

b) letadlo nepřistálo nebo v případě nezdařeného 
přiblížení není nejméně 1,9 km (1,0 NM) za 
odletovým koncem dráhy a odpovídající rozstup s 
jiným provozem není zajištěn. 

Poznámka: Nepožaduje se oznamovat letadlu, že 
monitorování letové trajektorie radarem je skončeno. 

6.7.3.3 Přerušení nezávislých paralelních 
přiblížení na blízké paralelní dráhy 

Nezávislá paralelní přiblížení na paralelní dráhy, 
jejichž osy jsou od sebe vzdálené méně než 1525 m, 
mohou být přerušeny za stanovených 
meteorologických podmínek, jak je předepsáno 
příslušným úřadem ATS, zahrnujících střih větru, 
turbulenci, sestupné proudy, boční vítr a význačné 
meteorologické podmínky, jako jsou bouřky, které 
mohou zvětšit odchylky od kurzu nebo trati konečného 
přiblížení do takové míry, že by mohla být snížena 
bezpečnost. 

Poznámka 1: Zvýšení odchylek od trati konečného 
přiblížení by mohlo vyústit v nepřijatelnou četnost 
vyvolávaných varování. 

Poznámka 2: Pokyny vztahující se k meteoro-
logickým podmínkám obsahuje Manual of 
Simultaneous Operations on Parallel or Near-Parallel 
Instrument Runways (ICAO Doc 9643).  

6.7.3.4 Požadavky a postupy pro závislá 
paralelní přiblížení 

6.7.3.4.1 Závislá paralelní přiblížení mohou být 
prováděna na paralelní dráhy za předpokladu, že: 

a) osy drah jsou od sebe vzdáleny o 915 m (3 000 ft) 
nebo více (viz Předpis L14); 

b) kurz nebo trať konečného přiblížení je nalétnut(a) 
pomocí: 

 1) vektorování; nebo 

 2) publikovaného postupu příletu a přiblížení, 
který se nalétává v IAF nebo IF; 

c) je k dispozici přehledový systém ATS s minimální 
přesností SSR v azimutu 0,3 stupně (jedno 
sigma), nebo pro MLAT nebo ADS-B lze prokázat 
výkonnostní způsobilost stejnou nebo vyšší, než je 
požadavek pro SSR, a s periodou obnovy 
5 sekund nebo méně; 

d) postupy přiblížení podle přístrojů, které navedou 
letadlo na prodlouženou osu dráhy, jsou jakoukoli 
kombinací následujícího: 

 1) postup přesného přiblížení; 

 2) postup APV navržený s pomocí navigační 
specifikace RNP AR APCH za podmínky, že 
hodnota RNP pro B a hodnota RNP pro C, 
pokud je tento úsek přiblížení v rozmezí 
minima horizontálního rozstupu paralelního 
přiblížení, nepřekračuje jednu čtvrtinu 
vzdálenosti mezi osami RWY (A), (viz Obr. 6-
2); a 

 3) postup APV navržený s pomocí navigační 
specifikace RNP AR APCH, který nesplňuje 
ustanovení v bodě d)2), nebo RNP APCH za 
podmínky, že: 

 i) vhodné zdokumentované vyhodnocení 
bezpečnostních rizik prokázalo, že lze 
splnit přijatelnou úroveň bezpečnosti; 

 ii) provoz je schválen příslušným úřadem ATS 
(viz Poznámka 1). 

Poznámka 1: Prokázání bezpečnosti postupu APV 
navrženého s pomocí navigační specifikace RNP 
APCH nebo RNP AR APCH během současných 
přiblížení může zohledňovat: riziko srážky v důsledku 
normálních a zbytkových (nezmírněných) atypických 
chyb; pravděpodobnost výstrahy narušení ACAS 
během normálního provozu; nebezpečí úplavu; 
sledování a dostupné úrovně automatizace systému; 
řízení databáze; vstupy systému řízení a optimalizace 
letu a související pracovní zatížení posádky; vlivy 
meteorologických podmínek a jiných činitelů vnějšího 
prostředí; výcvik a publikované ATC postupy pro 
přerušení přiblížení. 

Poznámka 2: Příklady druhů přiblížení a scénáře 
použitelné pro ust. 6.7.3.4.1 d) viz ICAO Doc 9643 
(Manual on Simultaneous Operations on Parallel or 
Near-Parallel Instrument Runways (SOIR)), Tabulka 
2-3 a Appendix C. 

e) letadlům je oznámeno, že přiblížení jsou 
prováděna na obou drahách (tato informace může 
být poskytnuta prostřednictvím ATIS); 

f) dané tratě nezdařeného přiblížení se odchylují 
nejméně o 30 stupňů; a 

g) přibližovací řízení má schopnost přednostně 
vstoupit do vysílání letištního řízení. 

6.7.3.4.2 Mezi letadly, dokud nejsou usazeny na 
kurzech nebo tratích konečného přiblížení paralelních 
přiblížení, se musí zajistit minimálně 300 m (1000 ft) 
výškový nebo minimálně 5,6 km (3 NM) horizontální 
rozstup. 

6.7.3.4.3 Mezi letadly usazenými na stejném 
kurzu nebo na trati konečného přiblížení se musí 
zajistit minimální horizontální rozstup 5,6 km (3,0 NM) 
nebo 4,6 km (2,5 NM), jak je předepsáno příslušným 
úřadem ATS, pokud není požadován z důvodu 
turbulence v úplavu zvětšený podélný rozstup. 

Poznámka: Viz Hlava 8, ust. 8.7.3.2 a 8.7.3.4. 
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6.7.3.4.4 Mezi za sebou letícími letadly na 
sousedních kurzech nebo tratích konečného přiblížení 
se musí diagonálně zajistit minimální horizontální 
rozstup: 

a) 3,7 km (2,0 NM) mezi za sebou letícími letadly na 
sousedních kurzech nebo tratích konečného 
přiblížení, které jsou od sebe vzdáleny více než 
2 529 m (8 300 ft) (Obr. 6-3); nebo 

b) 2,8 km (1,5 NM) mezi za sebou letícími letadly na 
sousedních kurzech nebo tratích konečného 
přiblížení, které jsou od sebe vzdáleny více než 
1 097 m (3 600 ft), ale ne více než 2 529 m 
(8 300 ft) (Obr. 6-4); nebo 

c) 1,9 km (1,0 NM) mezi za sebou letícími letadly na 
sousedních kurzech nebo tratích konečného 
přiblížení, které jsou od sebe vzdáleny více než 
915 m (3 000 ft), ale ne více než 1 097 m (3 600 ft) 
(Obr. 6-5). 

Poznámka: Další podrobnosti týkající se 
odůvodnění a prokázání bezpečnosti snížených 
šikmých rozstupů jsou uvedeny v ICAO Doc 9643 
(Manual on Simultaneous Operations on Parallel or 
Near-Parallel Instrument Runways), Appendix E a F. 

6.7.3.5 Určení, že je letadlo usazeno na RNP 
AR APCH 

6.7.3.5.1 Vedle požadavků stanovených 
v ust. 6.7.3.2, pro účely použití ust. 6.7.3.2.5 b), se 
letadlo provádějící postup RNP AR APCH považuje za 
usazené po celý postup přiblížení za IAF/IF pod 
podmínkou, že: 

a) letadlo potvrzuje, že je usazeno na trati postupu 
RNP AR APCH před stanoveným bodem, jehož 
poloha má být stanovena příslušným úřadem ATS; 

b) na RNP AR APCH se musí nacházet bod 
stanovený k zajištění příslušného minima 
horizontálního rozstupu (např. 5,6 km (3 NM)) od 
sousedního postupu přiblížení (viz Obr. 6-6). 
Stanovený bod může být běžně totožný s IAF; a 

c) pro zjednodušení použití postupu musí být 
stanovený bod řídícím, kteří provádějí přiblížení a 
monitorování, na první pohled zřejmý. Stanovený 
bod může být znázorněn na situačním zobrazení. 

6.7.3.5.2 Mezi letadly na stejném přiblížení se 
musí použít příslušný rozstup z důvodu turbulence 
v úplavu. 

6.7.3.5.3 Pokud je letadlo, po hlášení, že je 
usazeno na trati postupu RNP AR APCH, neschopno 
postup provést, musí pilot ihned informovat řídícího 
zároveň s navrhovaným postupem, a poté následovat 
instrukce ATC (např. postup pro přerušení přiblížení). 

Poznámka: Postupy pro přerušení přiblížení jsou 
popsány v ICAO Doc 9643 (Manual on Simultaneous 
Operations on Parallel or Near-Parallel Instrument 
Runways (SOIR)). 

6.7.3.5.4 V případě, že je nezbytné použít 
postup pro přerušení přistání během uplatňování 
postupu pro nezávislá paralelní přiblížení (např. 
letadlo narušuje NTZ), může řídící vydat instrukce ke 
stoupání a/nebo změně kurzu letadlu usazenému na 
RNP AR APCH. 

6.7.3.5.5 Aby byla instrukce k přerušení 
přiblížení podpořena, musí být provedeno posouzení 
překážek. 

Poznámka: Pokyny týkající se posuzování 
překážek jsou uvedeny v ICAO Doc 9643 (Manual on 
Simultaneous Operations on Parallel or Near-Parallel 
Instrument Runways (SOIR)). 

6.7.3.5.6 Postupy pro přerušení přiblížení musí 
být předepsány v AIP a místních instrukcích. 

6.7.3.5.7 Monitorující řídící musí chránit NTZ, 
v souladu s ust. 6.7.3.2.1 i). 

6.7.3.6 Požadavky a postupy pro oddělený 
paralelní provoz 

6.7.3.6.1 Oddělený paralelní provoz na 
paralelních drahách se smí provádět za předpokladu, 
že: 

a) osy drah jsou od sebe vzdáleny minimálně 
o 760 m (2 500 ft) (viz Předpis L 14); a 

b) daná odletová trať se odchyluje ihned po vzletu 
nejméně o 30 stupňů od sousední trati 
nezdařeného přiblížení (viz Obr. 6-7). 

6.7.3.6.2 Minimální vzdálenost mezi osami 
paralelních drah pro oddělený paralelní provoz smí 
být zmenšena o 30 m na každých 150 m až do 
minimální vzdálenosti 300 m, jestliže je příletová 
dráha posunuta směrem k přilétávajícímu letadlu (viz 
Obr. 6-8), a měla by být zvětšena o 30 m na každých 
150 m, jestliže je příletová dráha posunuta směrem od 
přilétávajícího letadla (viz Obr. 6-9).  

6.7.3.6.3 Následující druhy postupů přiblížení 
se mohou používat při odděleném paralelním provozu 
za předpokladu, že vhodný přehledový systém ATS a 
příslušné pozemní zařízení vyhovuje standardu 
nezbytnému pro určitý druh přiblížení: 

a) přesná přiblížení a/nebo APV (RNP AR APCH, 
RNP APCH); 

b) přehledové radarové přiblížení (SRA) nebo přesné 
přiblížení radarem (PAR); a  

c) vizuální přiblížení. 

Poznámka: Pokyny obsahuje Manual of 
Simultaneous Operations on Parallel or Near-Parallel 
Instrument Runways (ICAO Doc 9643). 
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Obr. 6-1 

Vzdálenost mezi osami, NTZ a NOZ 
 

 

Přiblížení  

ILS Přiblížení  

RNP 

Vzdálenost mezi osami 

NTZ sahá od bodu, kde se 
vertikální rozstup snižuje, po 

práh bližší dráhy 

NOZ sahá od 
bodu, kde jsou 
letadla usazena 
na kurzu nebo 

trati jejich 
konečného 

přiblížení, po 
práh dráhy 
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Obr. 6-2 

Hodnota RNP a vzdálenost mezi osami 
 

 

 

Obr. 6-3 

Šikmý rozstup pro vzdálenost mezi osami větší než 2 529 m (8 300 ft) 
 

 

Vzdálenost  

mezi osami 
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(2,0 NM) 

Podélný rozstup 
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Obr. 6-4 

Šikmý rozstup pro vzdálenost mezi osami větší než 1 097 m (3 600 ft),  

ale menší než nebo rovnou 2 529 m (8 300 ft) 
 

 

 

Obr. 6-5 

Šikmý rozstup pro vzdálenost mezi osami větší než 915 m (3 000 ft),  

ale menší než nebo rovnou 1 097 m (3 600 ft) 
 

 

 

Obr. 6-6 

Koncept „usazen na RNP AR APDCH“  

(Příklad RNP AR APCH/přesného přiblížení s minimem rozstupu 3 NM) 
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Obr. 6-7 

Oddělený paralelní provoz (viz ust. 6.7.3.6.1 b)) 

 

 
Poznámka: V případě nezdařeného přiblížení proudového letadla kategorie TĚŽKÁ by měl být použit 
rozstup uplatňovaný při turbulenci v úplavu nebo případně provedena taková opatření, která zajistí, že 
proudové letadlo kategorie TĚŽKA nepředletí letadlo odlétávající ze sousední paralelní dráhy. 

Obr. 6-8 

Oddělený paralelní provoz, kde jsou paralelní dráhy vůči sobě posunuty (viz ust. 6.7.3.6.2) 

 

 

Obr. 6-9 

Oddělený paralelní provoz, kde jsou paralelní dráhy vůči sobě posunuty (viz ust. 6.7.3.6.2) 

 


