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HLAVA 7 – POSTUPY PRO LETIŠTNÍ SLUŽBU ŘÍZENÍ 

Poznámka: Tato hlava obsahuje též postupy pro 
provoz leteckých pozemních světel, viz ust. 7.15.  

7.1  Činnosti letištních řídících věží 

7.1.1  Všeobecně 

7.1.1.1  Letištní řídící věže musí vydávat 
informace a povolení letadlům, která jsou jimi řízena, 
k dosažení bezpečného, spořádaného a rychlého toku 
letového provozu na letišti a v jeho blízkosti, s cílem 
zabránit srážce (srážkám) mezi: 

a) letadly letícími ve stanoveném prostoru 
odpovědnosti řídící věže, včetně letištních 
provozních okruhů; 

b) letadly pohybujícími se na provozní ploše;  

c) letadly přistávajícími a vzlétajícími; 

d) letadly a vozidly na provozní ploše; 

e) letadly na provozní ploše a překážkami na této 
ploše. 

7.1.1.2 Letištní řídící musí nepřetržitě sledovat 
veškerý letový provoz na letišti a v jeho blízkosti, 
stejně tak jako provoz mobilních prostředků 
a personálu na provozní ploše. Sledování musí být 
zajištěno vizuálním pozorováním, které je rozšířeno 
sledováním přehledovým systémem ATS, je-li 
k dispozici. Provoz musí být řízen v souladu s postupy 
zde stanovenými a všemi použitelnými pravidly 
stanovenými příslušným úřadem ATS. Jestliže jsou 
v řízeném okrsku další letiště, provoz na všech 
letištích se v takovém řízeném okrsku musí 
koordinovat tak, aby provozní okruhy nebyly konfliktní. 

Poznámka: Ustanovení pro použití přehledového 
systému ATS při letištním řízení jsou obsaženy 
v Hlavě 8, ust.  8.10. 

7.1.1.2.1 Vizuálního pozorování musí být 
dosaženo přímým výhledem z okna nebo 
prostřednictvím nepřímého pozorování za využití 
vizuálního přehledového systému, který je pro tento 
účel specificky schválen příslušným úřadem ATS. 

Poznámka 1: Pro účely automatického záznamu dat 
vizuálního přehledového systému se použije ust. 6.4.1 
Předpisu L 11. 

Poznámka 2: Poradenský materiál týkající se 
zavádění konceptu vzdálené věže pro jednotný režim 
provozu lze nalézt v příloze rozhodnutí výkonného 
ředitele EASA 2015/014/R ze dne 3. července 2015. 

7.1.1.3 Funkce letištní řídící věže mohou být 
prováděny z  různých řídících pracovišť nebo 
pracovních míst, jako jsou: 

a) letištní řídící, obvykle zodpovědný za provoz na 
dráze a za letadla letící v prostoru odpovědnosti 
letištní řídící věže;  

b) řídící pojíždění, obvykle zodpovědný za provoz na 
provozní ploše vyjma drah;  

c) pracoviště odletového povolení, obvykle 
zodpovědné za vydávání povolení ke spouštění 
motorů a k vydávání letových povolení 
odlétávajícím letům IFR.  

7.1.1.4  Kde se paralelní nebo téměř paralelní 
dráhy používají pro současný provoz, za provoz na 
každé z těchto drah by měl být odpovědný jeden 
letištní řídící.  

7.1.2 Pohotovostní služba poskytovaná 

letištními řídícími věžemi 

7.1.2.1 Letištní řídící věže odpovídají za 
uvedení záchranných a požárních služeb do 
pohotovosti, kdykoli: 

a) na letišti nebo v jeho blízkosti došlo k letecké 
nehodě; nebo  

b) je přijata informace, že bezpečnost letadla, které je 
nebo bude v pravomoci letištní řídící věže, by 
mohla být nebo je ohrožena; nebo 

c) je tak požadováno letovou posádkou; nebo 

d) se to jeví nezbytné nebo žádoucí. 

7.1.2.2  Postupy týkající se uvádění záchranné 
a požární služby do pohotovosti musí být obsaženy 
v místních směrnicích. Tyto směrnice musí 
specifikovat druh informací, které mají být poskytnuty 
záchranným a požárním službám, včetně typu letadla 
a druhu nouze a, pokud je k dispozici, počtu osob na 
palubě a jakéhokoli nebezpečného zboží na palubě 
letadla.   

7.1.2.3 Jestliže se letadlo po předání letištní 
řídící věži neohlásilo nebo se ohlásilo, ale ztratilo 
radiové spojení, a v žádném z těchto případů 
nepřistálo do pěti minut od předpokládaného času 
přistání, musí se to oznámit přibližovacímu stanovišti 
řízení, oblastnímu středisku řízení nebo letovému 
informačnímu středisku nebo záchrannému 
koordinačnímu středisku nebo záchrannému 
podřízenému středisku v souladu s místními postupy. 

7.1.3  Poruchy nebo nepravidelná činnost 

prostředků a zařízení  

Letištní řídící věž musí okamžitě hlásit v souladu 
s místními instrukcemi jakoukoli poruchu nebo 
nepravidelnou činnost v provozu zařízení, světel nebo 
jiných zařízení zřízených na letišti pro vedení 
letištního provozu a letových posádek nebo 
požadovaných pro poskytování služby řízeni letového 
provozu. 
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7.2 Volba dráhy v používání 

7.2.1 Výrazu „dráha v používání“ se musí 
používat k označení dráhy nebo drah, které jsou po 
určitou dobu považovány letištní řídící věží za 
nejvhodnější pro přistání a vzlety očekávaných typů 
letadel na letišti. 

Poznámka: Termínem dráha v používání pro 
přilétávající a odlétávající letadla může být označena 
jedna nebo více drah. 

7.2.2 Letadla přistávají a vzlétají obvykle 
proti větru, pokud není vzhledem k bezpečnosti, 
konfiguraci dráhy, meteorologickým podmínkám nebo 
letovým provozním podmínkám jiný směr výhodnější. 
Stanoviště poskytující letištní službu řízení však při 
volbě dráhy v používání musí mimo rychlosti a směru 
větru vzít v úvahu ještě další důležité faktory, jako jsou 
letištní provozní okruhy, délky drah a přibližovací 
a přistávací prostředky, které jsou k dispozici. 

7.2.3 Dráha pro vzlet nebo přistání vhodná 
pro daný provoz může být stanovena za účelem 
snížení hluku s cílem využít, kdykoliv je to možné, ty 
dráhy, které umožní letounům vyhnout se hlukově 
citlivým oblastem během počáteční fáze odletu a fáze 
konečného přiblížení. 

7.2.4 Za účelem snížení hluku by neměly 
být pro přistání vybírány ty dráhy, které nejsou 
vybaveny vhodným sestupovým vedením, např. ILS 
nebo světelnou sestupovou soustavou pro vizuální 
přiblížení pro provoz za meteorologických podmínek 
pro let za viditelnosti. 

7.2.5 Velitel letadla může s ohledem na 
bezpečnost letu odmítnout dráhu přednostně 
nabízenou z hlukových důvodů. 

7.2.6 Snížení hlukové zátěže nesmí být 
určujícím faktorem pro stanovení dráhy za 
následujících okolností: 

a) jestliže povrch dráhy je nepříznivě ovlivněn 
(např. sněhem, rozbředlým sněhem, ledem, 
vodou, gumou, olejem nebo jinými substancemi); 

b) pro přistání za podmínek: 

 1) kdy je základna význačné oblačnosti nižší 
než 150 m (500 ft) nad letištěm nebo je 
dohlednost menší než 1900 m; nebo 

 2) kdy se k provedení přiblížení vyžaduje 
vertikální minimum větší než 100 m (300 ft) 
nad letištěm a:  

 i) základna význačné oblačnosti je nižší 
než 240 m (800 ft) nad letištěm; nebo 

 ii) dohlednost je nižší než 3 000 m;  

c) pro vzlet, když dohlednost je nižší než 1 900 m; 

d) když byl hlášen nebo předpovídán střih větru 
nebo když jsou očekávány bouřky, které by 
ovlivnily přiblížení nebo odlet; a 

e) když boční složka větru včetně nárazů přesahuje 
28 km/h (15 kt) nebo zadní složka větru včetně 
nárazů přesahuje 9 km/h (5 kt). 

7.3 Počáteční volání na letištní řídící 

věž 

7.3.1 Počáteční volání letadel, kterým je 
poskytována letištní služba řízení, musí obsahovat: 

 
1) označení stanoviště ATS, které je voláno; 

2) volací znak a u letadla kategorie turbulence 
v úplavu „SUPER“ nebo „TĚŽKÁ (HEAVY)“ slovo 
„super“ nebo „těžká (heavy)”; 

3) polohu; a  

4) doplňující údaje, jak jsou požadovány příslušným 
poskytovatelem letových navigačních služeb 
odpovědným za poskytování služeb a schváleny 
příslušným úřadem. 

Poznámka: Viz rovněž Hlava 4, ust. 4.11.3.1 
obsahující první volání letištní věže letadly za letu. 

7.4  Informace předávané letadlům 

letištními řídícími věžemi  

7.4.1 Informace vztahující se k provozu 

letadel 

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

7.4.1.1 Postupy pro zahájení spouštění 
motorů  

7.4.1.1.1  Jestliže tak pilot požaduje, měl by mu 
být předán předpokládaný čas vzletu ještě před 
zahájením postupu pro spouštění motorů. 

7.4.1.1.2 Postupy pro spouštění motorů by měly 
být zavedeny tam, kde je třeba se vyhnout 
nahromadění provozu a nadměrnému zdržení na 
provozní ploše, nebo když to vyžadují ATFM postupy. 
Postupy pro spouštění motorů by měly být uvedeny 
v místních směrnicích a měly by specifikovat kritéria 
a podmínky, kdy a jak musí být vypočítány časy pro 
spouštění motorů a vydány odlétávajícím letadlům.  

7.4.1.1.3 Jestliže je letadlo předmětem ATFM 
postupů, mělo by být letadlu oznámeno, aby zahájilo 
spouštění motorů v souladu s přidělenou časovou 
mezerou pro vzlet. 

7.4.1.1.4  Jestliže se předpokládá, že zdržení 
odlétávajícího letadla bude kratší než časový interval 
stanovený příslušným úřadem ATS, může se letadlu 
povolit spouštění motorů podle vlastního uvážení.  

7.4.1.1.5  Jestliže se předpokládá, že zdržení 
odlétávajícího letadla překročí časový interval 
stanovený příslušným úřadem ATS, letištní řídící věž 
by měla vydat předpokládaný čas pro spouštění 
motorů letadlu žádajícímu spouštění. 

7.4.1.1.6  Vydání povolení ke spouštění motorů 
může být odmítnuto pouze za okolností nebo 
podmínek stanovených příslušným úřadem ATS. 

7.4.1.1.7 Jestliže je povolení ke spouštění 
motorů odmítnuto, letové posádce musí být sdělen 
důvod odmítnutí. 
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7.4.1.2  Letištní a meteorologické informace 

7.4.1.2.1 Před pojížděním na vzlet se musí 
letadlu předat následující prvky informací v uvedeném 
pořadí s výjimkou těch, o kterých je známo, že je 
letadlo již přijalo: 

a) dráha, která bude použita; 

b) směr a rychlost přízemního větru, včetně z toho 
vzniklého význačného kolísání; 

c) QNH pro nastavení výškoměru a buď na základě 
místních dohod, nebo na žádost letadla QFE pro 
nastavení výškoměru. 

d) teplota vzduchu pro dráhu, která bude použita, pro 
letadla s turbinovými motory; 

e) hodnota dohlednosti ve směru vzletu 
a počátečního stoupání, je-li menší než 10 km, 

 nebo, kde je to použitelné, hodnota (hodnoty) RVR 
pro dráhu, která má být použita; 

f) správný čas. 

Poznámka: Výše uvedené meteorologické 
informace podléhají kritériím používaným pro místní 
meteorologické pravidelné a mimořádné zprávy, 
v souladu s Hlavou 11, ust. 11.4.3.  

7.4.1.2.2  Před vzletem se musí letadlu oznámit: 

a) význačné změny směru a rychlosti přízemního 
větru, teploty vzduchu a hodnoty (hodnot) 
dohlednosti nebo RVR předávané v souladu 
s ust. 7.4.1.2.1; 

b) význačné meteorologické podmínky v prostoru 
vzletu a stoupání, s výjimkou, kdy je známo, že 
letadlo již takové informace přijalo. 

Poznámka: Význačné meteorologické podmínky 
v této souvislosti zahrnují výskyt nebo očekávaný 
výskyt kumulonimbů nebo bouřky, mírné nebo silné 
turbulence, střihu větru, krupobití, mírné nebo silné 
námrazy, čáry instability, namrzajících srážek, výrazné 
horské vlny, písečné bouře, prachové bouře, 
zvířeného sněhu, tornáda nebo vodní smrště 
v prostoru vzletu a stoupání. 

7.4.1.2.3  Před vstupem do letištního okruhu 
nebo před zahájením přiblížení na přistání musí být 
letadlu poskytnuty následující prvky informací 
v uvedeném pořadí s výjimkou těch, o kterých je 
známo, že je letadlo již přijalo: 

a) dráha, která bude použita; 

b) směr a rychlost přízemního větru, včetně 
význačného kolísání; 

c) QNH pro nastavení výškoměru a buď na základě 
místních dohod, nebo na žádost letadla QFE pro 
nastavení výškoměru. 

Poznámka: Výše uvedené meteorologické 
informace podléhají kritériím používaným pro místní 
meteorologické pravidelné a mimořádné zprávy, 
v souladu s Hlavou 11, ust. 11.4.3.  

7.4.1.3  Informace o význačném místním 
provozu 

7.4.1.3.1 Informace o význačném místním 
provozu musí být předána dostatečně včas buď přímo 
nebo prostřednictvím stanoviště poskytujícího 

přibližovací službu řízení, jestliže je podle úsudku 
letištního řídícího taková informace nezbytná v zájmu 
bezpečnosti nebo když tak požaduje letadlo. 

7.4.1.3.2 Za význačný místní provoz se musí 
považovat jakékoli letadlo, mobilní prostředek nebo 
personál na provozní ploše nebo v její blízkosti nebo 
provoz letící v blízkosti letiště, který může vytvářet 
nebezpečí pro letadlo, kterého se to týká. 

7.4.1.3.3 Význačný místní provoz musí být 
popsán tak, aby byl snadno identifikovatelný.  

7.4.1.4  Narušení dráhy nebo přítomnost 
překážky na dráze 

7.4.1.4.1 V případě, že po vydání povolení 
ke vzletu nebo přistání řídící zjistí narušení dráhy 
nebo přítomnost jakékoliv překážky na dráze nebo 
v její těsné blízkosti, která by mohla ohrozit 
bezpečnost odlétávajícího nebo přistávajícího letadla, 
musí být učiněno následující odpovídající opatření: 

a) zrušit odlétávajícímu letadlu povolení ke vzletu; 

b) vydat instrukci přistávajícímu letadlu provést průlet 
nebo postup nezdařeného přiblížení; 

c) ve všech případech informovat letadlo o narušení 
dráhy nebo o překážce a její poloze ve vztahu  
k dráze.  

Poznámka: Zvěř a hejna ptáků mohou 
představovat překážku ve vztahu k provozu na dráze. 
Přerušený vzlet nebo průlet provedený po minutí bodu 
dotyku mohou vystavit letadlo riziku přejetí dráhy. 
Navíc nízká výška nezdařeného přiblížení může 
letadlo vystavit riziku nárazu ocasní částí. Proto piloti 
mohou uplatnit jejich úsudky v souladu s ust. 2.4 
Předpisu L 2 týkajícím se pravomoci velitele letadla. 

7.4.1.4.2 Piloti a řídící letového provozu musí 
ohlásit jakékoliv události zahrnující překážku na dráze 
nebo nepovolený vjezd na dráhu.  

Poznámka 1: Informace týkající se formulářů 
o hlášení narušení dráhy společně s instrukcemi 
k jejich vyplnění jsou obsaženy v Manual on the 
Prevention of Runway Incursion (ICAO Doc 9870). 
Pozornost by měla být věnována návodu pro analýzu, 
sběr a sdílení dat týkajících se narušení dráhy (viz 
Doc 9870, Chapter 5). 

Poznámka 2: Ust. 7.4.1.4.2 má za cíl podporovat 
Státní program bezpečnosti (SSP) a Systém řízení 
bezpečnosti (SMS). 

7.4.1.5 Nejistota o poloze na provozní ploše 

7.4.1.5.1 S výjimkou uvedenou v ust. 7.4.1.5.2 
níže musí pilot, který má pochybnosti o poloze letadla 
na provozní ploše, okamžitě:  

a) zastavit letadlo; a  

b) současně informovat příslušné stanoviště ATS 
o situaci (včetně poslední známé polohy).  

7.4.1.5.2 V situacích, kdy má pilot pochybnost 
o poloze na provozní ploše, ale rozpoznává, že je 
letadlo na RWY, musí okamžitě:  
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a) informovat příslušné stanoviště ATS 
o okolnostech (včetně poslední známé polohy);  

b) je-li možné lokalizovat nejbližší vhodnou 
pojezdovou dráhu, uvolnit RWY co nejrychleji, 
pokud není jinak instruován stanovištěm ATS; 
a poté  

c) zastavit letadlo.  

7.4.1.5.3 Řidič mobilního prostředku, který má 
pochybnosti o poloze na provozních plochách, musí 
okamžitě:  

a) informovat příslušné stanoviště ATS o situaci 
(včetně poslední známé polohy);  

b) současně, pokud není jinak instruován 
stanovištěm ATS, uvolnit přistávací plochu, 
pojezdovou dráhu nebo jinou část provozní 
plochy do bezpečné vzdálenosti co možno 
nejrychleji; a poté  

c) zastavit mobilní prostředek.  

7.4.1.5.4 V případě, že je letištnímu řídícímu 
známo, že letadlo nebo mobilní prostředek nezná 
nebo si není jist svou polohou na provozních 
plochách, musí podniknout okamžité opatření 
k ochraně provozu a pomoci dotyčnému letadlu nebo 
mobilnímu prostředku určit svou polohu.  

7.4.1.6  Turbulence v úplavu a nebezpečí 
způsobená spalinami proudových motorů 

7.4.1.6.1  Letištní řídící musí, kdykoliv je to 
aplikovatelné, uplatnit minima rozstupů podle 
turbulence v úplavu stanovená v Hlavě 5, ust. 5.8. 
Kdykoli je odpovědnost za vyhnutí se turbulenci 
v úplavu na veliteli letadla, letištní řídící musí, 
v použitelném rozsahu, upozornit letadlo na 
očekávaný výskyt nebezpečí způsobeného turbulencí 
v úplavu. 

Poznámka: Výskyt nebezpečí způsobeného 
turbulencí v úplavu nelze přesně předpovídat a letištní 
řídící nemohou nést odpovědnost za to, že vždy vydají 
upozornění na taková nebezpečí, ani za jejich 
přesnost. Informace o nebezpečí vírů v úplavu 
obsahuje Air Traffic Services Planning Manual (ICAO 
DOC 9426), Part II, Section 5. Kategorie letadel 
turbulence v úplavu jsou stanoveny v Hlavě 4, 
ust. 4.9.1.  

7.4.1.6.2 Při vydávání povolení nebo instrukcí 
pojíždějícím, vzlétajícím nebo přistávajícím letadlům, 
zejména, když jsou používány křižující se dráhy, 
a mobilním prostředkům a personálu pohybujícím se 
po letišti, by měli řídící letového provozu vzít v úvahu 
nebezpečí způsobená spalinami proudových motorů 
a proudem vzduchu za vrtulovými motory.  

Poznámka: Spaliny proudových motorů a proud 
vzduchu za vrtulemi mohou vytvářet koncentrovaný 
vzdušný proud dostatečně silný, aby způsobil 
poškození jiných letadel, vozidel a personálu 
pohybujících se v daném prostoru. 

7.4.1.7 Abnormální konfigurace a stav letadla 

7.4.1.7.1  Kdykoli je letištním řídícím pozorována 
nebo je mu hlášena abnormální konfigurace nebo stav 
letadla, jako je nevysunutý nebo jenom částečně 

vysunutý podvozek, nebo neobvyklý kouř z jakékoli 
části letadla, musí být letadlo, kterého se to týká, 
neprodleně informováno. 

7.4.1.7.2  Jestliže tak letová posádka na základě 
podezření, že během vzletu došlo k poškození letadla, 
požaduje, musí být neprodleně provedena prohlídka 
dráhy použité pro vzlet a letová posádka musí být 
neprodleně uvědomena, zda byly nebo nebyly 
nalezeny části letadla, zbytky ptáků nebo zvěře.  

7.5 Význačné informace o letištních 

podmínkách 

Poznámka: Viz Hlava 11, ust. 11.4.3.4 týkající se 
informací o letištních podmínkách. 

7.5.1 Význačné informace o letištních 
podmínkách jsou informace nezbytné pro bezpečný 
provoz letadel, které se týkají pohybové plochy nebo 
jakýchkoliv zařízení obvykle s ní spojených. Například 
informace o stavebních pracích na pojezdovém pruhu, 
který není spojen s dráhou v používání, by neměly být 
významné pro žádné letadlo s výjimkou toho, které by 
mělo pojíždět v blízkosti stavebních prací. Dále 
například, jestliže všechen provoz musí být omezen 
pouze na dráhy, měla by být tato skutečnost 
považována za význačnou letištní informaci pro každé 
letadlo neseznámené s letištěm. 

7.5.2 Význačné informace o letištních 
podmínkách zahrnují informace týkající se: 

a) stavebních nebo udržovacích prací na pohybové 
ploše nebo bezprostředně s ní sousedící; 

b) nerovných nebo porušených povrchů dráhy, 
pojezdové dráhy nebo odbavovací plochy a zda 
jsou nebo nejsou označeny; 

c) vody, sněhu, rozbředlého sněhu, ledu nebo 
námrazy na dráze, pojezdové dráze nebo na 
odbavovací ploše; 

d) chemické kapaliny pro odmrazování nebo 
protinámrazové ošetření, nebo jiné nečistoty na 
RWY, pojezdové dráze nebo odbavovací ploše; 

e) sněhových valů nebo navátého sněhu v blízkosti 
dráhy nebo pojezdové dráhy nebo na odbavovací 
ploše; 

f) jiného dočasného nebezpečí včetně parkujících 
letadel a ptáků na zemi nebo ve vzduchu; 

g) poruchy nebo nesprávného provozu celého 
světelného systému letiště nebo jeho části; 

h) jakýchkoliv dalších vhodných informací. 

Poznámka: Letištní řídící věž nemusí mít vždy 
k dispozici aktuální informace o stavu odbavovací 
plochy. Zodpovědnost letištní řídící věže ve vztahu 
k odbavovací ploše s ohledem na ust. 7.5.1 a 7.5.2 je 
omezena na předávání informací, které poskytuje 
osoba odpovědná za odbavovací plochu.  

7.5.3 Význačné informace o letištních 
podmínkách musí být předány každému letadlu, 
s výjimkou, kdy je známo, že letadlo již přijalo všechny 
informace nebo jejich část z jiných zdrojů. Informace 
se musí předat letadlu dostatečně včas. 

Poznámka: „Jiné zdroje" zahrnují NOTAM, 
rozhlasová vysílání ATIS a zobrazení vhodných 
signálů. 
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7.5.4 Jestliže řídící pozoruje nebo jsou mu 
hlášeny podmínky vztahující se k bezpečnému 
používání provozní plochy, které nebyly předtím 
hlášeny, musí být příslušný provozovatel letiště 
informován a provoz na té části provozní plochy musí 
být ukončen, dokud není provozovatelem letiště 
oznámeno jinak. 

7.6  Řízení letištního provozu 

7.6.1  Všeobecně 

Protože výhled pilota je při pojíždění obvykle omezen, 
musí řídící zajistit, aby instrukce a informace 
požadované letovou posádkou k využití vizuálního 
kontaktu, rozpoznávání a pozorování byly 
formulovány jasným, srozumitelným a uceleným 
způsobem.  

7.6.2  Stanovené polohy letadel na 

letištních a pojezdových okruzích 

Následující polohy jsou těmi polohami letadel na 
letištních a pojezdových okruzích, kde letadla obdrží 
obvykle od letištní řídící věže povolení. Letadla musí 
být pozorně sledována, jak se blíží k těmto polohám, 
aby se mohla vydat vhodná povolení bez zdržení. 
Pokud je to proveditelné, všechna povolení by měla 
být vydávána bez čekání na žádost letadla. 

Poloha 1: Letadlo zahajuje volání k pojíždění pro 
odlet. Předává se RWY v používání 
a povolení k pojíždění. 

Poloha 2:  V případě konfliktního provozu bude 
odlétávající letadlo vyčkávat v této 
poloze. Na vyžádání je možné zde 
provést motorovou zkoušku.  

Poloha 3: Zde se vydává povolení ke vzletu, 
jestliže to není proveditelné v poloze 2. 

Poloha 4:  Zde se podle vhodnosti vydává povolení 
k přistání. 

Poloha 5: Zde se vydává povolení k pojíždění na 
odbavovací plochu. 

Poloha 6:  Zde se vydávají pokyny k parkování, 
je-li to nezbytné. 

Poznámka: Přilétávající letadlo provádějící  
přiblížení podle přístrojů vstoupí obvykle do letištního  
okruhu na konečném přiblížení,  s výjimkou, kdy je 
požadováno vizuální přiblížení na přistání. 

Poznámka 2: Viz Obr. 7-1. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7-1 

Stanovené polohy letadel z pohledu letištní řídící věže (viz ust. 7.6.2) 
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7.6.3  Provoz na provozní ploše 

7.6.3.1  Řízení pojíždějících letadel 

7.6.3.1.1  Povolení k pojíždění 

7.6.3.1.1.1 Před vydáním povolení k pojíždění 
musí řídící zjistit, kde letadlo parkuje. Povolení 
k pojíždění musí obsahovat jasné instrukce 
a přiměřené informace pomáhající letové posádce 
sledovat správnou trasu pojíždění a vyhnout se srážce 
s jinými letadly nebo předměty a minimalizovat 
případný neúmyslný vstup letadla na používanou 
dráhu.  

7.6.3.1.1.2 Jestliže povolení k pojíždění obsahuje 
mez pojíždění za dráhou, musí obsahovat výslovné 
povolení křižovat nebo instrukci vyčkávat v blízkosti 
dráhy. 

7.6.3.1.1.3 Příslušný úřad ATS, kdykoli je to 
proveditelné, by měl publikovat v AIP standardní trasy 
pojíždění používané na letišti. Standardní trasy 
pojíždění by měly být opatřeny odpovídajícím 
označením a toto označení by mělo být používáno 
v povoleních pro pojíždění.  

7.6.3.1.1.4 Kde standardní trasy pojíždění nejsou 
publikovány, trasa pojíždění, kdykoli je to možné, by 
měla být popsána označeními pojezdových drah 
a drah. Pojíždějící letadlo musí také obdržet další 
významné informace jako „sledujte letadlo“, nebo 
„dejte přednost“. 

7.6.3.1.2 Pojíždění po dráze v používání  

7.6.3.1.2.1  Za účelem urychlení letového provozu 
smí být letadlům povoleno pojíždět po dráze 
v používání za předpokladu, že to nebude mít za 
následek žádné zdržení nebo nebezpečí pro ostatní 
letadla. Kde řízení pojíždějícího letadla je prováděno 
řídícím pojíždění a provoz na dráze letištním řídícím, 
povolení k pojíždění po dráze musí být koordinováno 
a schváleno příslušným letištním řídícím. Řídící 
pojíždění by měl předat letadlo na spojení letištnímu 
řídícímu před vstupem letadla na dráhu.  

7.6.3.1.2.2  Jestliže řídící věž nemůže vizuálním 
pozorováním nebo přehledovým systémem ATS zjistit, 
zda opouštějící nebo křižující letadlo již uvolnilo 
dráhu, musí být toto letadlo požádáno, aby ohlásilo 
uvolnění dráhy. Hlášení musí být předáno až tehdy, 
když celé letadlo minulo vyčkávací místo pro 
příslušnou dráhu. 

7.6.3.1.3 Používání vyčkávacích míst pro dráhu 

7.6.3.1.3.1 Kromě výjimky stanovené 
v ust. 7.6.3.1.3.2 nebo předepsané příslušným 
úřadem ATS letadlo nesmí vyčkávat blíže dráhy 
v používání než na vyčkávacím místě pro dráhu.  

Poznámka: Umístění vyčkávacích míst pro dráhu 
vzhledem k drahám je stanoveno v Předpisu L 14, 
Hlavě 5. 

7.6.3.1.3.2 Letadlu se nesmí povolit vstup na 
dráhu a vyčkávat na začátku dráhy v používání pro 
přiblížení, kdykoli jiné letadlo provádí přistání, až do 
doby, kdy přistávající letadlo mine bod zamýšleného 
vyčkávání. 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
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7.6.3.1.4  Pojíždění vrtulníků  

7.6.3.1.4.1  Když je nezbytné, aby vrtulníky 
s kolovým podvozkem nebo letadla VTOL pojížděly po 
povrchu, uplatňují se následující ustanovení. 

Poznámka: Pojíždění po zemi spotřebuje méně 
paliva než pojíždění ve vzduchu a minimalizuje 
turbulenci. Za určitých podmínek, jako je neupravený, 
měkký nebo nerovný terén, však může být z důvodů 
bezpečnosti nevyhnutelné pojíždět ve vzduchu. Na 
vrtulníky s kloubovými závěsy rotorů (obyčejně s třemi 
nebo více hlavními rotorovými listy) má vliv „pozemní 
rezonance“ a mohou se v ojedinělých případech náhle 
zvednout ze země, aby se vyhnuly vážnému 
poškození nebo zničení. 

7.6.3.1.4.2 Pojíždění vrtulníku ve vzduchu se smí 
povolit na žádost nebo tehdy, když je nezbytné 
pokračovat v malé rychlosti nad povrchem, obvykle 
rychlostí menší než 37 km/h (20 kt) a s využitím 
přízemního účinku.  

Poznámka: Pojíždění ve vzduchu má za následek 
zvýšenou spotřebu paliva a turbulence proudění (při 
přízemním účinku) se výrazně zvyšuje s velikostí 
a hmotností vrtulníků. 

7.6.3.1.4.3 Instrukce, které vyžadují, aby malá 
letadla nebo vrtulníky pojížděla do těsné blízkosti 
pojíždějících vrtulníků, by se neměly vydávat a měl by 
se vzít v úvahu účinek turbulence od těchto vrtulníků i 
na přilétávající a odlétávající lehká letadla.  

7.6.3.1.4.4 Jednopilotním vrtulníkům by neměl být 
během vznášení nebo pojíždění ve vzduchu vydáván 
příkaz ke změně kmitočtu. Kdykoli je to možné, řídící 
pokyny od následujícího stanoviště ATS by měly být 
předány podle potřeby teprve tehdy, když je pilot 
schopen změnit kmitočet.  

Poznámka: S většinou lehkých vrtulníků letí jen 
jeden pilot, což vyžaduje během letu v nízkých 
nadmořských výškách nebo hladinách stálé používání 
obou rukou a nohou k řízení. Přestože pilotovi 
pomáhají přístroje stabilizující řízení, změna kmitočtu 
v blízkosti země může samovolně způsobit kontakt se 
zemí a následnou ztrátu kontroly nad řízením. 

7.6.3.2 Řízení jiného provozu než provozu 
letadel  

7.6.3.2.1  Vstup na provozní plochu 

Pohyb osob a mobilních prostředků na provozní ploše 
musí být povolen letištní řídící věží. Osoby, včetně 
řidičů všech mobilních prostředků, musí před vstupem 
na provozní plochu obdržet povolení od letištní řídící 
věže. Bez ohledu na takové povolení musí být vstup 
na dráhu nebo dráhový pás nebo změna povolené 
činnosti předmětem dalšího zvláštního povolení 
letištní řídící věže. 

7.6.3.2.2  Přednost na provozní ploše 

7.6.3.2.2.1 Všechny mobilní prostředky a osoby 
musí dát přednost přistávajícím, pojíždějícím nebo 
vzlétávajícím letadlům, s výjimkou záchranných 

mobilních prostředků provádějících asistenci letadlu 
v tísni, kterým musí být dána přednost před ostatním 
provozem na zemi. V  případě záchranných mobilních 
prostředků musí být veškerý provoz na zemi zastaven 
v proveditelném rozsahu, dokud se neusoudí, že 
pohyb záchranných mobilních prostředků nebude 
ostatním provozem omezován.  

7.6.3.2.2.2  V době přistání nebo vzletu letadla se 
nesmí vozidlům povolit vyčkávat blíže dráhy 
v používání než: 

a) na křižovatce pojezdové dráhy / dráhy – na 
vyčkávacím místě pro dráhu; a 

b) na jiném místě, než je křižovatka pojezdové 
dráhy / dráhy – ve vzdálenosti, která se rovná 
vzdálenosti vyčkávacího místa pro dráhu.  

7.6.3.2.3  Požadavky na spojení a vizuální 
signály  

7.6.3.2.3.1 Všechny mobilní prostředky pohybující 
se na provozní ploše řízeného letiště musí být 
schopny udržovat obousměrné radiové spojení 
s letištní řídící věží, s výjimkou, kdy se mobilní 
prostředek používá na provozní ploše jen zřídka a je: 

a) doprovázen mobilním prostředkem s požadovanou 
schopností spojení; nebo 

b) využíván podle předem stanoveného plánu 
schváleného letištní řídící věží. 

7.6.3.2.3.2  Pokud se považuje spojení systémem 
vizuálních signálů za adekvátní nebo v případě ztráty 
spojení, mají dále uvedené signály následující 
význam: 

 
Světelný signál 
z letištní služby 

řízení 
Význam 

Zelené záblesky 
Povolení křižovat přistávací plochu 
nebo pohybovat se po pojezdové 
dráze 

Stálá červená  Stůjte 

Červené záblesky 
Opusťte přistávací plochu nebo 
pojezdovou dráhu a dívejte se po 
letadle 

Bílé záblesky 
Uvolněte provozní plochu v souladu 
s místními instrukcemi 

 

7.6.3.2.3.3  V nouzových podmínkách nebo pokud 
nebyly signály uvedené v ust. 7.6.3.2.3.2 
zpozorovány, musí se použít dále uvedeného signálu 
pro dráhy nebo pojezdové dráhy vybavené světelným 
systémem a musí mít následující význam: 

 

Světelný signál Význam 

Záblesky 
dráhových nebo 
pojezdových 
světel 

Uvolněte dráhu (pojezdovou dráhu) 
a pozorujte věž pro světelný signál 

 

7.6.3.2.3.4  Pohybuje-li se stavební personál 
a personál provádějící údržbu podle předem 
stanoveného plánu schváleného letištní řídící věží, 
nemusí se obvykle požadovat, aby udržovali 
obousměrné spojení s letištní řídící věží. 
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7.7 Řízení provozu na letištním okruhu 

7.7.1  Všeobecně 

7.7.1.1  Letadla na letištním okruhu musí být 
řízena tak, aby se zajistilo minimum rozstupu 
stanovené v ust. 7.9.2, 7.10.1 a. 7.11 a Hlavě 5, 
ust. 5.8, s výjimkou, že: 

a) letadlům ve skupině se rozstupy nezajišťují 
s ohledem na ostatní letadla téhož letu; 

b) letadla letící v různých prostorech nebo na různé 
dráhy na letištích, která jsou vhodná pro současná 
přistání nebo vzlety, jsou vyjmuta ze zajišťování 
minim rozstupů; 

c) letadlům plnícím vojenské úkoly v souladu 
s Hlavou 16, ust. 16.1 se rozstupy nezajišťují. 

7.7.1.2 Mezi letadly za letu na letištním okruhu 
se musí zajistit dostatečný rozstup, aby to dovolilo 
uspořádat přilétávající a odlétávající letadla tak, jak je 
stanoveno v ust. 7.9.2, 7.10.1 a 7.11 a Hlavě 5, 
ust. 5.8. 

7.7.2  Vstup do letištního okruhu 

7.7.2.1 Letadlu by mělo být vydáno povolení 
ke vstupu do letištního okruhu, kdykoli je žádoucí, aby 
se letadlo přiblížilo k přistávací ploše v souladu 
s platnými letištními okruhy, ale provozní podmínky 
ještě neumožnily vydání povolení na přistání. 
V závislosti na okolnostech a provozních podmínkách 
může být letadlu vydáno povolení vstoupit do 
letištního okruhu v kterémkoli místě. 

7.7.2.2  Pokud si přilétávající letadlo 
provádějící přiblížení podle přístrojů nevyžádá vizuální 
přiblížení, musí mu být za normálních okolností 
povoleno pokračovat přímo na přistání.   

7.7.3  Přednost na přistání 

7.7.3.1 Vstoupí-li letadlo do letištního okruhu 
bez příslušného povolení, musí se mu přistání dovolit, 
jestliže jeho počínaní naznačuje, že si to přeje. 
Vyžadují-li to okolnosti, řídící smí nařídit letadlu, se 
kterým má spojení, aby uvolnilo cestu, aby se co 
možná nejdříve odstranilo nebezpečí vyvolané 
takovým nepovoleným provozem. V žádném případě 
se nesmí vydání povolení k přistání zdržovat. 

7.7.3.2 V případech nouze může být pro 
letadlo v zájmu bezpečnosti nezbytné vstoupit do 
letištního okruhu a provést přistání bez příslušného 
povolení. Řídící by měli rozpoznat povahu nouzové 
situace a poskytnout všechnu možnou pomoc. 

7.7.3.3 Přednost musí být dána: 

a) letadlu, u kterého se očekává, že je nuceno přistát 
z důvodu okolností ovlivňujících bezpečnost letu 
(porucha motoru, nedostatek paliva apod.); 

b) sanitním letadlům nebo letadlům dopravujícím 
nemocné nebo těžce zraněné osoby vyžadující 
rychlou lékařskou pomoc; 

c) letadlům zapojeným do pátrání a záchrany; a 

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

Poznámka: S letadlem, které se nachází ve stavu 
nouze, je zacházeno podle Hlavy 15, ust. 15.1. 

 

7.8  Pořadí přednosti přilétávajících 

a odlétávajících letadel 

Přistávající letadlo nebo letadlo v konečné fázi 
přiblížení na přistání má obvykle přednost před 
letadlem zamýšlejícím odletět ze stejné nebo křižující 
dráhy. 

 

7.9  Řízení odlétávajících letadel 

7.9.1  Pořadí na odlet 

Odlety se musí obvykle povolovat v pořadí, ve kterém 
jsou připraveny ke vzletu, s výjimkou, že mohou být 
učiněny odchylky z tohoto pořadí k umožnění 
maximálního počtu odletů s nejmenším průměrným 
zdržením. Faktory, které by měly být brány v úvahu ve 
vztahu k pořadí na odlet, kromě jiného obsahují:  

a) typy letadel a jejich výkony; 

b) tratě po vzletu; 

c) jakýkoli stanovený minimální odletový interval 
mezi vzlety; 

d) nutnost aplikovat minima rozstupu podle 
turbulence v úplavu; 

e) letadla, kterým by měla být dána přednost; a  

f) letadla, která jsou předmětem ATFM požadavků. 

Poznámka 1: Viz rovněž Hlava 6, ust. 6.3.3. 

Poznámka 2: Je odpovědností pilota 
a provozovatele zajistit, aby letadlo, které je 
předmětem ATFM opatření, bylo připraveno 
k pojíždění v takovém čase, aby byly splněny 
požadavky na čas odletu, přičemž je nutné vzít 
v úvahu, že změna již stanoveného pořadí na odlet 
v daném pojížděcím systému může být obtížná a 
někdy nemožná.  

7.9.2  Rozstupy mezi odlétávajícími letadly  

S výjimkou ust. 7.11 a Hlavy 5, ust. 5.8 nebude 
odlétávajícímu letadlu obvykle povoleno zahájit vzlet, 
dokud předcházející odlétávající letadlo nepřeletí 
konec dráhy v používání nebo nezahájí zatáčku nebo 
dokud všechna přistávající letadla neuvolnila dráhu v 
používání.  

Poznámka 1: Viz Obr. 7-3. 

Poznámka 2: Kategorie a skupiny letadel podle 
turbulence v úplavu jsou uvedeny v Hlavě 4, ust. 4.9 
a minima časových podélných rozstupů při turbulenci 
v úplavu obsahuje Hlava 5, ust. 5.8. Minima 
vzdálenostních rozstupů při turbulenci v úplavu jsou 
obsažena v Hlavě 8, ust. 8.7.  

Poznámka 3: Viz ust. 7.6.3.1.2.2. 
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7.9.3 Povolení ke vzletu 

7.9.3.1  Povolení ke vzletu se smí letadlu 
vydat, když je odůvodněná jistota, že rozstup 
v ust. 7.9.2 nebo předepsaný v souladu s ust. 7.11 
bude zajištěn, když letadlo zahájí vzlet. 

7.9.3.2  Když je letové povolení vyžadováno 
před vzletem, povolení ke vzletu se nesmí vydat, 
dokud letové povolení nebylo dotyčnému letadlu 
předáno a jím potvrzeno. Letové povolení musí být 
dostatečně včas předáno letištní řídící věži 
s minimálním možným zdržením po obdržení žádosti 
od TWR nebo před takovou žádostí, je-li to 
proveditelné. 

7.9.3.3 Výraz VZLET musí být v radiotelefonii 
použit pouze, když má letadlo povolení ke vzletu nebo 
při zrušení povolení ke vzletu. 

Poznámka:  Výraz TORA vyslovováno TOR-AH, 
může být využit k indikaci použitelné délky rozjezdu. 

7.9.3.4  Při dodržení ust. 7.9.3.2 se povolení 
ke vzletu musí vydat, jakmile je letadlo připraveno ke 
vzletu nebo je na dráze pro odlet nebo se k ní 
přibližuje a provozní situace to dovoluje. Pro snížení 
možnosti nedorozumění musí povolení ke vzletu 
obsahovat označení dráhy pro odlet.  

7.9.3.5  V zájmu urychlení toku provozu se smí 
letadlu vydat povolení k okamžitému vzletu před tím, 
než vstoupí na dráhu. Při přijetí takového povolení 
musí letadlo z pojíždění vjet na dráhu a vzletět bez 
zastavení. 

7.10  Řízení přilétávajících letadel 

7.10.1  Rozstup mezi přistávajícím letadlem 

a předcházejícím přistávajícím letadlem a mezi 

přistávajícím a odlétávajícím letadlem při použití 

stejné dráhy 

S výjimkou uvedenou v ust. 7.11 a Hlavě 5, ust. 5.8 se 
přistávajícímu letadlu obvykle nepovolí přeletět práh 
dráhy při jeho konečném přiblížení, dokud předchozí 
odlétávající letadlo nepřeletělo konec dráhy 
v používání nebo nezahájilo zatáčku nebo dokud 
všechna předchozí přistávající letadla neopustila 
dráhu v používání. 

Poznámka 1: Viz Obr. 7-3. 

Poznámka 2: Kategorie a skupiny letadel podle 
turbulence v úplavu jsou uvedeny v Hlavě 4, ust. 4.9 a 
minima časových podélných rozstupů při turbulenci 
v úplavu obsahuje Hlava 5, ust. 5.8. 

Poznámka 3: Viz ust. 7.6.3.1.2.2. 

 

 

 

Mezní polohy, kterých musí dosáhnout letadlo po přistání (A) nebo odlétávající letadlo (B nebo C) dříve, 
než se smí přilétávajícímu letadlu povolit přelet prahu dráhy v používání nebo odlétávajícímu letadlu vzlet, 
není-li jinak předepsáno příslušným úřadem ATS v souladu s ust. 7.9.2 a/nebo 7.10.1. 

 
 

Obr. 7-3 

Rozstupy mezi přistávajícími a odlétávajícími letadly (viz ust. 7.9.2 a 7.10.1) 
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7.10.2 Povolení k přistání 

Letadlu se smí povolit přistát, je-li odůvodněná jistota, 
že rozstup v ust. 7.10.1 nebo předepsaný v souladu 
s ust. 7.11 bude existovat, když letadlo přeletí práh 
dráhy, za předpokladu, že povolení k přistání nebude 
vydáno, dokud předchozí přistávající letadlo 
nepřeletělo práh dráhy. Pro snížení možnosti 
nedorozumění musí povolení k přistání obsahovat 
označení dráhy pro přistání. 

7.10.3 Přistání a manévry po přistání 

7.10.3.1 Když je to nezbytné nebo žádoucí pro 
urychlení provozu, může být přistávající letadlo 
požádáno: 

a) zastavit po přistání před křižující drahou; 

b) přistát za dotykovou zónou dráhy; 

c) uvolnit dráhu na výjezdu určené pojezdové dráhy; 

d) urychlit uvolnění dráhy. 

7.10.3.2 Požaduje-li se u přistávajícího letadla 
provést specifický způsob přistání nebo manévry po 
přistání, musí se vzít v úvahu typ letadla, délka dráhy, 
umístění výjezdu na pojezdové dráhy, hlášený brzdící 
účinek na dráze, činnost na dráze a pojezdové dráze 
a převládající meteorologické podmínky. Od letadla 
kategorie SUPER nebo TĚŽKÁ (HEAVY) se nesmí 
požadovat, aby přistálo za dotykovou zónou dráhy.  

7.10.3.3 Jestliže velitel letadla usoudí, že není 
schopen splnit požadované pokyny, musí to 
neprodleně ohlásit řídícímu 

7.10.4.4 Když je to nutné nebo žádoucí, např. 
z důvodu nízké dohlednosti, může být přistávajícímu 
nebo pojíždějícímu letadlu nařízeno ohlásit uvolnění 
dráhy. Hlášení musí být předáno, až když celé letadlo 
minulo vyčkávací místo pro příslušnou dráhu. 

7.11  Snížené minimum rozstupu mezi 

letadly využívající stejnou dráhu 

7.11.1 Za předpokladu, že provedená 
příslušná vyhodnocení bezpečnostních rizik ukazují, 
že může být dosaženo přijatelné úrovně bezpečnosti, 
mohou být příslušným úřadem ATS po konzultaci s 
provozovateli stanovena nižší minima než ta uvedená 
v  ust. 7.9.2 a 7.10.1. Vyhodnocení bezpečnostních 
rizik musí být provedeno pro každou dráhu, pro kterou 
jsou snížená minima zamýšlena, přičemž se musí vzít 
v úvahu takové faktory, jako: 

a) délka dráhy; 

b) uspořádání letiště; a 

c) typy/kategorie letadel, kterých se to týká. 

7.11.2 Všechny použitelné postupy vztahující 
se k aplikaci sníženého minima rozstupu na dráhu 
musí být publikovány v Letecké informační příručce 
(AIP ČR) a v místních směrnicích ATC. Řídícím 
letového provozu musí být zajištěn příslušný a 
dostatečný výcvik k používání těchto postupů. 

7.11.3 Snížená minima rozstupu na dráhu 
smí být používána pouze za denního světla od  

30 minut po místním východu Slunce do 30 minut 
před místním západem Slunce. 

ČR: 

Snížená minima rozstupu na dráhu v jiném než 
stanoveném rozmezí lze aplikovat pouze mezi 
předcházejícím odlétávajícím a následujícím 
přistávajícím letadlem a mezi předcházejícím 
odlétávajícím a následujícím odlétávajícím 
letadlem pro příslušně publikované dráhy, a to na 
základě povolení ÚCL a podmínek v něm 
uvedených. 

7.11.4 Letadla musí být pro účely sníženého 
minima rozstupu na dráhu roztříděna následovně: 

a) Kategorie 1: jednomotorová vrtulová letadla 
s maximální schválenou vzletovou hmotností 
2 000 kg nebo méně; 

b) Kategorie 2: jednomotorová vrtulová letadla 
s maximální schválenou vzletovou hmotností vyšší 
než 2 000 kg, avšak nižší než 7 000 kg; 
a dvoumotorová vrtulová letadla s maximální 
povolenou vzletovou hmotností nižší než 7 000 kg; 

c) Kategorie 3: všechna ostatní letadla. 

7.11.5  Snížená minima rozstupu na dráhu 
nesmí být používána mezi odlétávajícím letadlem 
a předcházejícím přistávajícím letadlem. 

7.11.6 Snížená minima rozstupu na dráhu lze 
použít pouze za předpokladu splnění následujících 
podmínek: 

a) musí být uplatňována minima rozstupu podle 
turbulence v úplavu; 

b) dohlednost musí být nejméně 5 km a základna 
oblačnosti nesmí být níže než 300 m (1 000 ft);  

c) složka zadního větru nesmí překročit 5 kt; 

d) musí být k dispozici prostředky, jako jsou vhodné 
orientační body, sloužící řídícímu letového 
provozu k určování vzdáleností mezi letadly. Může 
být využíván pozemní přehledový systém 
poskytující řídícímu letového provozu informaci 
o poloze letadla, za předpokladu, že schválení pro 
provozní využití takového zařízení zahrnuje 
vyhodnocení bezpečnostních rizik, aby bylo 
zajištěno, že všechny potřebné provozní a 
výkonnostní požadavky jsou splněny; 

e) minimum rozstupu nadále existuje mezi dvěma 
odlétávajícími letadly okamžitě po vzletu druhého 
letadla; 

f) informace o provozu musí být poskytovány letové 
posádce následujícího letadla, kterého se to týká; 
a 

g) brzdící účinky nesmí být nepříznivě ovlivněny 
znečištěním dráhy, jako např. ledem, rozbředlým 
sněhem, sněhem, vodou atd. 

7.11.7 Snížená minima rozstupu na dráhu, 
která smí být na letišti používána, musí být stanovena 
pro každou samostatnou dráhu. Použitý rozstup 
nesmí být nikdy nižší než následující minima: 

a) přistávající letadla: 

1) následující přistávající letadlo Kategorie 1 
může minout práh RWY, jestliže 
předcházející letadlo je Kategorie 1 nebo 2 a: 
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i) přistálo a minulo bod nejméně 600 m od 
prahu RWY, je v pohybu a uvolní RWY 
bez pojíždění zpět po dráze; nebo 

ii) provedlo vzlet a minulo bod nejméně 
600 m od prahu RWY; 

2) následující přistávající letadlo Kategorie 2 
může minout práh RWY, jestliže 
předcházející letadlo je Kategorie 1 nebo 2 a: 

i) přistálo a minulo bod nejméně 1 500 m 
od prahu RWY, je v pohybu a uvolní 
RWY bez pojíždění zpět po dráze; nebo 

ii) provedlo vzlet a minulo bod nejméně 
1 500 m od prahu RWY. 

3) následující přistávající letadlo může minout 
práh RWY, jestliže předcházející letadlo 
Kategorie 3: 

i) přistálo a minulo bod nejméně 2 400 m 
od prahu RWY, je v pohybu a uvolní 
RWY bez pojíždění zpět po dráze; nebo 

ii) provedlo vzlet a minulo bod nejméně 
2 400 m od prahu RWY.  

b) odlétávající letadla: 

1) letadlu Kategorie 1 může být povolen vzlet, 
jestliže předcházející odlétávající letadlo je 
Kategorie 1 nebo 2, je po vzletu a minulo bod 
ve vzdálenosti 600 m nebo větší od polohy 
následujícího letadla; 

2) letadlu Kategorie 2 může být povolen vzlet, 
jestliže předcházející odlétávající letadlo je 
Kategorie 1 nebo 2, je po vzletu a minulo bod 
ve vzdálenosti 1 500 m nebo větší od polohy 
následujícího letadla; a 

3) letadlu může být povolen vzlet, jestliže 
předcházející odlétávající letadlo Kategorie 3 
je po vzletu a minulo bod ve vzdálenosti 
2 400 m nebo větší od polohy následujícího 
letadla. 

7.11.7.1  Měla by být věnována pozornost 
zvýšení rozstupu mezi jednomotorovými letadly 
s vysokým výkonem a předcházejícími letadly 
Kategorie 1 a 2. 

7.12 Použití vizuálního přehledového 

systému pro letištní službu řízení 

7.12.1 Schopnosti 

7.12.1.1 Vizuální přehledové systémy 
používané pro poskytování letištních služeb řízení 
musí mít příslušnou úroveň spolehlivosti, dostupnosti 
a integrity. Musí být posouzena pravděpodobnost 
poruch nebo významných degradací systému, které 
by mohly způsobit úplné nebo částečné přerušení 
služby, a zohledněna při stanovování úrovně 
poskytované služby, aby se zajistilo, že nedojde 
k žádnému snížení úrovně bezpečnosti 
poskytovaných služeb. Zajištěny musí být záložní 
zařízení nebo alternativní provozní postupy. 

Poznámka: Vizuální přehledový systém bude 
obvykle sestávat z několika integrovaných prvků, 
včetně senzorů, datových přenosových spojů, 
systémů zpracování dat a situačních zobrazení.  

7.12.1.2 Vizuální přehledové systémy by měly 
mít schopnost přijmout, zpracovat a zobrazit, 
integrovaným způsobem, data ze všech připojených 
zdrojů. 

7.12.2 Funkce 

7.12.2.1 Pokud jsou schváleny příslušným 
úřadem ATS a na základě jím předepsaných 
podmínek, mohou být vizuální přehledové systémy 
používány při poskytování letištní služby řízení 
k vykonávání funkcí uvedených v ust. 7.1. 

7.12.2.2 Úroveň poskytované služby musí 
korespondovat s technickými možnostmi systému. 

7.13  Postupy za nízké dohlednosti 

7.13.1 Řízení letištního pozemního 

provozu v podmínkách nízké dohlednosti 

Poznámka: Tyto postupy se používají, kdykoliv 
jsou podmínky na provozní ploše nebo její části 
takové, že není možná vizuální kontrola z řídící věže. 
Další požadavky, které se používají pro kategorii 
přiblížení II/III, jsou uvedeny v ust. 7.13.2.  

7.13.1.1 Když se požaduje, aby provoz na 
provozní ploše byl prováděn při dohlednosti, která 
neumožňuje letištní řídící věži aplikovat vizuální 
rozstupy mezi letadly a mezi letadly a mobilními 
prostředky, musí se uplatňovat následující: 

7.13.1.1.1  U křižovatek pojezdových drah se 
letadlu nebo mobilnímu prostředku na pojezdové 
dráze nesmí povolit, aby vyčkávalo blíže k jiné 
pojezdové dráze, než je vyčkávací místo vymezené 
ochrannou příčkou, stop příčkou nebo značením 
křižovatky pojezdových drah, v souladu 
s ustanoveními Předpisu L 14, Hlava 5. 

7.13.1.1.2  Podélný rozstup na pojezdových 
drahách musí být stanoven pro každé jednotlivé letiště 
příslušným úřadem ATS. Tento rozstup musí vzít 
v úvahu charakteristiky prostředků, které jsou 
k dispozici pro přehled a řízení provozu na zemi, 
složitost uspořádání letiště a charakteristiky letadel 
používajících dané letiště.  

Poznámka: The Manual of Surface Movement 
Guidance and Control System (SMGCS) (ICAO Doc 
9476) dává návod pro řízení pohybů na zemi 
a postupy a řízení pro provoz za nízkých dohledností. 

7.13.2 Postupy řízení letištního provozu při 

využívání přiblížení kategorie II/III  

7.13.2.1 Příslušný úřad ATS musí stanovit 
pravidla pro zahájení a pokračování provozu přesného 
přiblížení kategorie II/III a rovněž provozu odletů za 
podmínek, kdy RVR je nižší než 550 m.  

7.13.3 Provoz za nízké dohlednosti musí být 
zahájen letištní řídící věží nebo jejím prostřednictvím. 

7.13.4 Letištní řídící věž musí informovat 
příslušné přibližovací stanoviště řízení, když budou 
uplatňovány postupy pro přesné přiblížení kategorie 
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II/III a postupy pro provoz za nízkých dohledností 
a rovněž, když tyto postupy už nejsou v platnosti. 

7.13.5  Pravidla týkající se provozu za nízkých 
dohledností by měla určovat: 

a) hodnotu (hodnoty) RVR, při kterých musí být 
zahájeny postupy pro provoz za nízkých 
dohledností;  

b) minimum požadovaného ILS/MLS vybavení pro 
provoz kategorie II/III; 

c) další zařízení a prostředky požadované pro provoz 
kategorie II/III, včetně leteckých pozemních světel, 
které musí být pro normální provoz monitorovány; 

d) kritéria a okolnosti, při kterých dojde k degradaci 
zařízení ILS/MLS ze schopnosti provozu kategorie 
II/III;  

e) požadavek neprodleně hlásit letové posádce, 
přibližovacímu stanovišti a dalším příslušným 
organizacím jakoukoli závažnou poruchu zařízení 
a jeho degradaci; 

f) zvláštní postupy pro řízení provozu na provozní 
ploše zahrnující: 

1) vyčkávací místa před drahou, která mají být 
použita; 

2) minimální vzdálenost mezi přilétávajícím 
a odlétávajícím letadlem pro zajištění ochrany 
citlivých a kritických prostorů; 

3) postupy pro ověření, zda letadla a mobilní 
prostředky již uvolnily dráhu; 

4) postupy uplatňované pro rozstupy mezi letadly 
a mobilními prostředky; 

g) použitelné odstupy mezi za sebou se přibližujícími 
letadly; 

h) opatření, která musí být přijata v případě, že je 
třeba přerušit provoz za nízkých dohledností, např. 
z důvodu poruchy zařízení; a 

i) jakékoli další nezbytné postupy nebo požadavky. 

Poznámka: Další informace ohledně požadavků 
pro provoz za nízkých dohledností lze získat v Air 
Traffic Services Planning Manual (ICAO Doc 9426) 
a All Weather Operations Manual (ICAO Doc 9365). 

7.13.6 Letištní řídící věž musí před tím, než 
se začnou uplatňovat postupy za nízké dohlednosti, 
zajistit záznam pohybů mobilních prostředků a osob 
na provozní ploše a pro zajištění bezpečnosti provozu 
na této ploše vést tento záznam po celou dobu 
uplatňování těchto postupů. 

Poznámka: Viz také ust. 7.6.3.2. 

7.14  Přerušení letů podle pravidel letu za 

viditelnosti  

7.14.1 Kdykoli to bezpečnost vyžaduje, smí 
být některé nebo všechny lety podle pravidel letu za 
viditelnosti (VFR) na letišti nebo v jeho blízkosti 
přerušeny kterýmkoli z následujících stanovišť, osob 
nebo úřadů: 

a) přibližovacím stanovištěm řízení nebo příslušným 
oblastním střediskem řízení; 

b) letištní řídící věží; 

c) příslušným úřadem ATS. 

7.14.2 Všechna taková přerušení letů VFR se 
musí uskutečnit prostřednictvím letištní řídící věže 
nebo se jí to musí oznámit. 

7.14.3 Kdykoli se provoz letů VFR přeruší, 
letištní řídící věž musí dodržet následující postupy: 

a) pozdržet všechny VFR odlety; 

b) vyzvat všechny místní lety letící podle VFR 
k návratu nebo získat souhlas k provedení 
zvláštních letů VFR; 

c) oznámit přijatá opatření přibližovacímu stanovišti 
nebo oblastnímu středisku řízení; 

d) oznámit všem provozovatelům nebo jejich 
určeným zástupcům důvod takového opatření, je-li 
to nutné nebo je tak požadováno. 

7.15 Povolování zvláštních letů VFR 

7.15.1 Dovolují-li to provozní podmínky, smí 
se povolit zvláštní lety VFR se souhlasem stanoviště, 
které poskytuje přibližovací službu řízení, a podle 
ustanovení 7.15.1.3 uvedeného dále. 

7.15.1.1 Žádosti o taková povolení se musí 
vyřizovat jednotlivě. 

7.15.1.2 Mezi všemi lety IFR a zvláštními lety 
VFR musí být zajištěn rozstup v souladu s minimy 
rozstupů v Hlavách 5 a 6, a když je tak předepsáno 
příslušným úřadem ATS, mezi všemi zvláštními lety 
VFR v souladu s minimy rozstupů předepsanými tímto 
úřadem. 

7.15.1.3 Jestliže přízemní dohlednost není 
menší než 1 500 m, smí se zvláštním letům VFR 
povolit vstup do řízeného okrsku za účelem přistání, 
vzletu a odletu z řízeného okrsku, proletět řízený 
okrsek nebo provádět lety uvnitř řízeného okrsku.  

Poznámka: Požadavky na obousměrné spojení 
mezi řízenými lety a příslušným stanovištěm řízení 
letového provozu jsou obsaženy v Předpisu L 2, ust. 
3.6.5. 

7.16  Letecká pozemní světla 

7.16.1  Provoz 

Poznámka: Postupy uvedené v tomto článku platí 
pro všechna letiště, ať se na nich poskytuje letištní 
služba řízení, nebo nikoliv. Navíc postupy 
v ust. 7.16.2.1 platí pro všechna letecká pozemní 
světla, ať jsou, nebo nejsou umístěna na letišti nebo 
v jeho blízkosti. 

7.16.2 Všeobecně 

7.16.2.1 Všechna letecká pozemní světla, 
s výjimkami uvedenými v ust. 7.16.2.2 a ust. 7.16.3, 
musí být v provozu: 

a) nepřetržitě za tmy nebo během doby, kdy je střed 
slunečního disku více než šest stupňů pod 
horizontem, podle toho, co vyžaduje delší období 
provozu, pokud zde není stanoveno jinak nebo 
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požadováno jinak pro účely řízení letového 
provozu; 

b) kdykoliv je to se zřetelem na meteorologické 
podmínky považováno za žádoucí pro bezpečnost 
letového provozu. 

7.16.2.2 V souladu s dále uvedenými postupy 
se mohou světla na letištích a v jejich blízkosti 
vypnout, nejsou-li uvažována pro účely navigace po 
trati, neočekává-li se jejich běžné použití, ani není 
pravděpodobnost nouzového provozu a za 
předpokladu, že je možné je zapnout nejméně jednu 
hodinu před předpokládaným příletem letadla. 

7.16.2.3 Na letištích vybavených světly 
s proměnlivou intenzitou musí mít řídící letového 
provozu jako vodítko k dispozici tabulky nastavení 
intenzity světel založené na podmínkách dohlednosti 
a okolního světla, aby se mohla nastavit intenzita 
světel odpovídající převládajícím podmínkám. Je-li tak 
požadováno letadlem, intenzita se musí dále 
upravovat, kdykoli je to možné. 

7.16.3 Přibližovací světla  

Poznámka: Přibližovací světla zahrnují taková 
světla, jako jsou jednoduché systémy přibližovacích 
světel, světelné systémy přesného přiblížení, světla 
vizuální sestupové soustavy, světla pro vedení letadel 
na okruhu, přibližovací světelné majáky a ukazatele 
pro vedení na dráze. 

7.16.3.1 Navíc k ust. 7.16.2.1 musí být 
přibližovací světla v provozu: 

a) během dne, požádá-li o to přibližující se letadlo; 

b) když jsou v provozu s nimi spojená dráhová světla. 

7.16.3.2 Světla systému vizuální sestupové 
soustavy musí být bez ohledu na podmínky 
dohlednosti v provozu za denního světla a stejně tak i 
za tmy, když se používá dráha, k níž patří. 

7.16.4 Dráhová světla 

Poznámka: Dráhová světla zahrnují taková světla, 
jako jsou postranní, prahová, osová, koncová světla, 
světla dotykového pásma a světla vnějších prahových 
příček. 

7.16.4.1  Dráhová světla nesmí být v provozu, 
nepoužívá-li se dráhy k přistání, vzletům nebo 
pojíždění, pokud tak není požadováno pro kontrolu 
dráhy nebo údržbu. 

7.16.4.2 Nejsou-li dráhová světla trvale 
v provozu, musí se po vzletu nechat svítit, jak je 
stanoveno dále: 

a) na letištích, na kterých se poskytuje služba řízení 
letového provozu a kde jsou světla ovládána 
centrálně, se musí světla jedné dráhy nechat svítit 
tak dlouho po vzletu, jak se považuje za nezbytné 
pro návrat letadla způsobený nouzí vzniklou 
během vzletu nebo ihned po vzletu; 

b) na letištích bez služby řízení letového provozu 
nebo bez centrálně ovládaných světel, se musí 
světla jedné dráhy nechat svítit po takovou dobu, 
které by bylo třeba k opětovnému osvětlení dráhy 

v případě návratu odlétávajícího letadla pro 
nouzové přistání, a v každém případě ne méně 
než 15 minut po vzletu.  

Poznámka: Kde jsou s dráhovými světly v provozu 
současně překážková světla, jak je uvedeno 
v ust. 7.16.8.1, zvláštní pozornost by se měla věnovat 
tomu, aby se zajistilo, že tato světla nebudou vypnuta, 
pokud jsou letadlem požadována. 

7.16.5 Světla dojezdové dráhy 

Světla dojezdové dráhy musí být v provozu, kdykoliv 
jsou v provozu s nimi spojená dráhová světla. 

7.16.6 Světla pojezdové dráhy 

Poznámka: Světla pojezdové dráhy zahrnují 
taková světla, jako jsou postranní světla, osová 
světla, stop příčky a ochranné příčky. 

Kde je požadováno vedení letadla při pojíždění, musí 
se světla pojezdové dráhy zapínat v takovém pořadí, 
aby pojíždějícímu letadlu plynule ukazovala cestu 
pojíždění. Světla pojezdové dráhy nebo kterékoli její 
části se smí vypnout, až když nejsou dále potřeba. 

7.16.7 Stop příčky 

Stop příčky musí být zapnuty k vyznačení, že veškerý 
provoz se musí zastavit, a vypnuty k vyznačení, že 
provoz může pokračovat. 

Poznámka: Stop příčky jsou umístěny napříč 
pojezdové dráhy v místě, kde je požadováno, aby se 
provoz zastavil, a sestávají z červených světel 
rozmístěných napříč dráhy. 

7.16.8 Překážková světla 

Poznámka: Překážková světla zahrnují taková 
světla, jako překážková a světla vyznačující 
neprovozuschopnost a výstražné majáky. 

7.16.8.1 Překážková světla spojená 
s přiblížením na nebo odletem z dráhy nebo pásu, kde 
překážky nepřesahují vnitřní vodorovnou překážkovou 
rovinu, jak je popsáno v Předpisu L 14, Hlavě 6, se 
smí zapínat a vypínat současně s dráhovými nebo 
pásovými světly. 

7.16.8.2 Světla vyznačující neprovozu-
schopnost nesmí být vypnuta, jak je dovoleno za 
okolností v ust. 7.16.2.2, pokud je letiště v provozu. 

7.16.9 Monitorování vizuálních prostředků 

7.16.9.1 Letištní řídící musí využívat 
automatická monitorovací zařízení, pokud jsou 
k dispozici, aby se ujistili, že jsou světla v pořádku 
a fungují v souladu s nastavením. 

7.16.9.2 Není-li automatický monitorovací 
systém nebo systém jej doplňující k dispozici, musí 
letištní řídící vizuálně pozorovat taková světla, která 
může vidět z letištní řídící věže, a využívat informací 
z jiných zdrojů, jako jsou vizuální prohlídky nebo 
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hlášení z letadel, aby si udržel přehled o provozním 
stavu vizuálních prostředků.  

7.16.9.3 Obdrží-li letištní řídící informaci 
ukazující na poruchu světel, musí provést taková 
opatření, která zaručí bezpečnost kteréhokoliv 
z dotyčných letadel nebo mobilních prostředků, 
a podniknout kroky k odstranění poruchy. 

7.17 Určení kritického bodu 

Kdykoliv je to nezbytné, provozovatel letiště musí 
označit místo nebo několik míst na pohybové ploše 
letiště jako kritický bod (body). Kritický bod (body) 
musí být zmapován (zmapovány) v souladu 
s Předpisem L 4, ust. 13.6, 14.6, 15.6 a Doplňkem 2. 

Poznámka: Návodní materiál vztahující se ke 
kritickým bodům je obsažen v Manual on the 
Prevention of Runway Incursion (ICAO Doc 9870). 
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