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HLAVA 8 – PŘEHLEDOVÉ SLUŽBY ATS 

Poznámka: ADS-kontrakt (ADS-C), v současné 
době používaný výhradně k zajišťování 
procedurálních rozstupů, je popsán v Hlavě 13. 

 

8.1  Schopnosti přehledových systémů 

ATS 

8.1.1 Přehledové systémy ATS používané 
k poskytování letových provozních služeb musí mít 
velmi vysokou úroveň spolehlivosti, 
provozuschopnosti a integrity. Možnost výskytu 
poruch nebo významných degradací systému, které 
mohou způsobit úplné nebo částečné přerušení 
služby, musí být velice malá. Radarové systémy musí 
být zálohovány. 

Poznámka 1: Přehledový systém ATS se obvykle 
skládá z několika integrovaných prvků zahrnujících 
čidla, přenosové spoje, systémy pro zpracování dat 
a displeje situačních zobrazení. 

Poznámka 2: Pokyny týkající se použití radaru 
a výkonnosti systému jsou obsaženy v  Manual of the 
Secondary Surveillance Radar (SSR) System (ICAO 
Doc 9684) a v Air Traffic Services Planning Manual 
(ICAO Doc 9426). 

Poznámka 3: Pokyny a informace týkající se použití 
ADS-B a MLAT systémů a jejich výkonnosti systému 
jsou obsaženy v dokumentu ICAO Cir 326. 

Poznámka 4: Funkční požadavky a požadavky na 
výkonnost týkající se přehledových systémů ATS jsou 
obsaženy v Předpisu L 10/IV - Přehledový radar 
a protisrážkový systém.   

8.1.2  Přehledové systémy ATS by měly být 
schopny přijímat, zpracovávat a jednotným způsobem 
zobrazovat data od všech připojených zdrojů. 

8.1.3 Přehledové systémy ATS by měly být 
schopny integrace s jinými automatizovanými systémy 
používanými k poskytování ATS a měly by zajistit 
příslušnou úroveň automatizace s cílem zlepšit 
přesnost a včasnost údajů zobrazovaných řídícímu 
a snížit jeho pracovní zátěž a nutnost hlasové 
koordinace mezi sousedními řídícími pracovišti 
a stanovišti ATC. 

8.1.4 Přehledové systémy ATS by měly 
poskytovat zobrazení výstrah a varování vztahujících 
se k bezpečnosti, které zahrnují výstrahu na konflikt, 
varování o minimální bezpečné nadmořské výšce, 
předpověď konfliktu a neúmyslné zdvojení kódů SSR 
a identifikace letadel. 

8.1.5 Státy by měly v maximální míře 
umožnit vzájemné sdílení informací získaných 
z přehledové služby ATS, aby se rozšířilo a zlepšilo 
přehledové krytí v sousedních řízených oblastech.  

8.1.6 Státy by měly na základě regionálních 
postupů ICAO poskytovat pro účely automatizované 
výměny koordinační data týkající se letadel, kterým 
jsou poskytovány přehledové služby ATS, a zavést 
postupy pro automatizovanou koordinaci. 

8.1.7 Při poskytování letových provozních 
služeb, včetně zajišťování rozstupů mezi letadly, se 
smí přehledové systémy ATS, jako jsou primární 
přehledový radar (PSR), sekundární přehledový radar 
(SSR), ADS-B a MLAT systémy, použít buď 
samostatně, nebo v kombinaci, za předpokladu, že:  

a) v daném prostoru existuje spolehlivé krytí;  

b) pravděpodobnost detekce, přesnost a integrita 
radarového systému (radarových systémů) je 
uspokojivá; a 

c) v případě ADS-B je dostupnost dat 
z participujícího letadla dostatečná. 

8.1.8 Systémy PSR by se měly používat za 
okolností, kde by další samostatné přehledové 
systémy ATS nesplňovaly požadavky letových 
provozních služeb. 

8.1.9 Systémy SSR, zejména ty, které 
využívají monopulzní techniky nebo které mají 
schopnost módu S, včetně MLAT, se mohou používat 
samostatně, včetně zajišťování rozstupů mezi letadly, 
za předpokladu, že: 

a) v daném prostoru je vybavení odpovídači SSR 
povinné; a 

b) identifikace je získána a udržována. 

8.1.10 ADS-B smí být používáno pro 
poskytování služby řízení letového provozu pouze za 
předpokladu, že kvalita informace obsažená ve zprávě 
ADS-B převyšuje hodnoty specifikované příslušným 
úřadem ATS. 

 

8.1.11 ADS-B může být použito samostatně, 
včetně zajišťování rozstupu mezi letadly, za 
předpokladu, že: 

a) identifikace letadla vybaveného ADS-B je získána 
a udržována;  

b) míra integrity dat ve zprávě ADS-B je postačující 
k zajištění minima rozstupu;  

c) není požadováno zjištění letadla, které nevysílá 
ADS-B; a 

d) není požadováno určení polohy letadla nezávisle 
od polohy určené prvky navigačního systému 
letadla. 

8.1.12 Poskytování přehledových služeb ATS 
se musí omezit na stanovené prostory krytí a musí se 
přitom dodržovat jiná případná omezení, která byla 
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stanovena příslušným úřadem ATS. Odpovídající 
informace o používaných provozních postupech 
a/nebo provozních omezeních zařízení majících přímý 
vliv na provoz letových provozních služeb musí být 
publikovány v leteckých informačních příručkách. 

Poznámka: Státy poskytnou informace o oblasti 
nebo oblastech použití PSR, SSR, ADS-B a MLAT 
systémů, stejně jako o přehledových službách ATS 
a postupech v souladu s dokumentem PANS-AIM, 
Appendix 3. 

8.1.12.1 Poskytování přehledových služeb ATS 
musí být omezeno, když kvalita údajů o poloze klesne 
pod úroveň specifikovanou příslušným úřadem ATS. 

8.1.13 Kde se vyžaduje použití kombinace 
PSR a SSR, při výpadku PSR se smí použít 
samotného SSR k zajišťování rozstupů mezi 
identifikovanými letadly vybavenými odpovídačem 
SSR za předpokladu, že přesnost indikací radarových 
poloh SSR byla ověřena monitorovacím zařízením 
nebo jinými způsoby. 

 

8.2 Situační zobrazení  

8.2.1 Situační zobrazení poskytující 
přehledovou informaci řídícímu musí minimálně 
zahrnovat indikaci polohy, požadovanou mapovou 
informaci k poskytování přehledových služeb ATS 
a tam, kde je to možné, informace týkající se identity 
letadla a jeho hladiny. 

8.2.2 Přehledový systém ATS musí 
poskytovat plynule obnovované zobrazení přehledové 
informace, včetně indikací poloh. 

8.2.3 Indikace poloh mohou být 
zobrazovány jako: 

a) jednotlivé symboly polohy, např. PSR, SSR, 
symboly ADS-B nebo MLAT, nebo kombinované 
symboly; 

b) stopy PSR; a 

c) odpovědi SSR. 

8.2.4 Kde je to použitelné, měly by být 
zobrazeny zřetelnými symboly: 

a) neúmyslně zdvojené kódy SSR a/nebo identifikace 
letadla, které jsou neúmyslně zdvojeny; 

b) předpovídané polohy, které nebyly obnoveny; a 

c) údaje o nefiltrované (plot) a filtrované (track) 
poloze. 

8.2.5 Tam, kde je kvalita údajů snížena 
natolik, že je zapotřebí omezit služby, musí být 
použita symbolika nebo jiný způsob, který řídícímu 
zobrazí podmínky. 

8.2.6 Rezervované kódy SSR, včetně 7500, 
7600 a 7700, provoz IDENT, nouzové a pilnostní 
módy ADS-B, výstrahy a varování vztahující se 
k bezpečnosti, stejně jako informace týkající se 
automatizované koordinace musí být zobrazeny 
jasným a zřetelným způsobem umožňujícím snadné 
rozlišení. 

8.2.7 Formuláře (label) přiřazené 
k zobrazovaným cílům by měly být použity 
k poskytování relevantních informací v alfanumerické 
formě odvozených z přehledových prostředků a tam, 
kde je to nezbytné, ze systému zpracování dat. 

8.2.8 Formuláře musí minimálně zahrnovat 
informace vztahující se k identitě letadla, např. kód 
SSR nebo letadlovou identifikaci a, je-li to možné, 
informaci o hladině odvozenou z tlakové nadmořské 
výšky. Tato informace může být získána z SSR módu 
A, SSR módu C, SSR módu S a/nebo ADS-B. 

8.2.9 Formuláře musí být přiřazeny 
k indikacím poloh letadel způsobem, který vyloučí 
chybnou identifikaci nebo záměnu ze strany řídícího. 
Všechny formuláře musí být zobrazeny jasným 
a stručným způsobem. 

 

8.3 Spojení 

8.3.1 Úroveň spolehlivosti a provozu-
schopnosti spojovacích systémů musí být taková, že 
možnost poruch systému nebo význačných degradací 
je velmi malá. Musí být zajištěno odpovídající 
zálohování. 

Poznámka: Pokyny a informace týkající se 
spolehlivosti a provozuschopnosti systémů obsahuje 
Předpis L 10/I a Air Traffic Services Planning Manual 
(ICAO Doc 9426). 

8.3.2 Před poskytováním přehledových 
služeb ATS musí být mezi pilotem a řídícím navázáno 
přímé spojení, pokud zvláštní okolnosti, jako je nouze, 
nevyžadují jinak. 

 

8.4 Poskytování přehledových služeb 

ATS 

8.4.1 Informace odvozené z přehledových 
systémů ATS, včetně výstrah a varování vztahujících 
se k bezpečnosti, jako jsou výstraha na konflikt 
a varování o minimální bezpečné nadmořské výšce, 
by měly být využívány v maximální míře při 
poskytování služby řízení letového provozu za účelem 
zvýšení kapacity, efektivnosti a bezpečnosti letového 
provozu. 

8.4.2 Počet letadel, kterým jsou současně 
poskytovány přehledové služby ATS, nesmí překročit 
počet, který může být bezpečně zvládnut za běžných 
okolností, se zřetelem na:  

a) složitost uspořádání řízené oblasti nebo daného 
sektoru; 

b) funkce vykonávané v řízené oblasti nebo daném 
sektoru; 

c) zhodnocení zátěže řídících beroucí v úvahu 
rozdílné schopnosti letadel a kapacity sektoru; a 

d) stupeň technické spolehlivosti a provozu-
schopnosti hlavních a záložních komunikačních, 
navigačních a přehledových systémů jak na 
palubě, tak na zemi. 
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8.5 Používání odpovídačů SSR 

a vysílačů ADS-B 

8.5.1 Všeobecně 

K zajištění bezpečného a účinného využití 
přehledových systémů ATS musí piloti a řídící přesně 
dodržovat uveřejněné provozní postupy a standardní 
radiotelefonní frazeologii. Musí být vždy zajištěno 
správné nastavení kódů odpovídačů a/nebo 
identifikací letadel.  

8.5.2 Přidělování kódů SSR 

8.5.2.1 Kódy 7700, 7600 a 7500 musí být 
mezinárodně rezervovány k použití pro piloty, kteří se 
ocitli ve stavu nouze, ztratili radiové spojení nebo jsou 
předmětem protiprávního činu. 

8.5.2.2 Kódy SSR se mají přidělovat 
a používat v souladu s následujícími zásadami: 

8.5.2.2.1 Kódy by měly být přidělovány státům 
nebo oblastem v souladu s regionálními postupy 
ICAO se zřetelem na překrývání radarového dosahu 
nad sousedními vzdušnými prostory. 

8.5.2.2.2 Příslušný úřad ATS musí stanovit plán 
a postupy pro přidělování kódů stanovištím ATS. 

8.5.2.2.3 Plán a postupy by měly být 
kompatibilní s těmi, které jsou uplatňovány 
v sousedních státech. 

8.5.2.2.4 Přidělení kódu by mělo vyloučit použití 
téhož kódu pro jakoukoliv jinou činnost v prostoru krytí 
stejného sekundárního radaru v předepsaném 
časovém období. 

8.5.2.2.5 Pro snížení zátěže pilota a řídícího 
a snížení potřeby spojení řídící/pilot by měl být počet 
změn kódů požadovaných na pilotovi minimální. 

8.5.2.2.6 Kódy musí být přidělovány letadlům 
v souladu s plánem a postupy stanovenými 
příslušným úřadem ATS. 

8.5.2.2.7 Kde je potřeba individuální 
identifikace, musí se každému letadlu přidělovat 
individuální kód, který mu podle možnosti zůstane 
během celého letu. 

8.5.2.2.8 S výjimkou letadla ve stavu nouze 
nebo během ztráty spojení nebo protiprávního činu, 
a pokud není jinak stanoveno regionálními postupy 
ICAO nebo dohodou mezi předávajícím a přebírajícím 
stanovištěm ATC, předávající stanoviště musí přidělit 
řízenému letu kód A2000 před předáním spojení. 

8.5.2.3 V případě potřeby musí být 
rezervovány kódy SSR výlučně pro provoz sanitních 
letadel operujících v oblastech mezinárodních 
ozbrojených konfliktů. Kódy SSR musí přidělit ICAO 
prostřednictvím svých regionálních kanceláří po 
koordinaci s dotyčnými státy a tyto kódy by měly být 
přidělovány letadlům v oblasti konfliktů. 

Poznámka: Výraz „sanitní letadlo” se vztahuje 
na letadla chráněná podle Ženevské konvence z roku 

1949 a Dodatečného protokolu k Ženevské konvenci z 
12. srpna 1949, které se týkají ochrany obětí 
mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I). 

8.5.3  Provoz odpovídačů SSR 

Poznámka: Postupy pro provoz odpovídačů SSR 
obsahuje Předpis L 8168, Část III, Díl 3. 

8.5.3.1 Když je pozorováno, že mód A 
zobrazený na situačním zobrazení se liší od toho, 
který byl letadlu přidělen, musí být pilot požádán, aby 
potvrdil nastavený kód a, jestliže to situace umožňuje 
(např. nejedná se o případ protiprávního činu), aby 
znovu nastavil správný kód.  

8.5.3.2 Jestliže rozpor mezi přiděleným 
a zobrazeným kódem přetrvává i nadále, může být 
pilot požádán, aby vypnul odpovídač. Následující 
řídící pracoviště a kterékoliv jiné dotčené stanoviště 
používající SSR a/nebo MLAT k poskytování ATS 
o tom musí být informováno. 

8.5.3.3 Letadlo vybavené módem S se 
schopností vysílat identifikaci letadla musí tuto 
identifikaci vysílat tak, jak je stanoveno pro pole 7 
letového plánu ICAO, nebo, pokud nebyl letový plán 
podán, musí vysílat poznávací značku letadla. 

Poznámka: Od všech letadel vybavených módem 
S provozovaných v rámci mezinárodního civilního 
letectví se požaduje, aby měla schopnost vysílat 
identifikaci letadla (viz Předpis L 10/IV, Hlava 2, 
ust. 2.1.5.2) 

8.5.3.4 Kdykoliv se na situačním zobrazení 
zpozoruje, že identifikace vysílaná letadlem 
vybaveným módem S je rozdílná od té, která se od 
letadla očekává, musí být pilot požádán, aby potvrdil 
a, je-li to nutné, znovu nastavil správnou identifikaci 
letadla.  

8.5.3.5 Jestliže pilot potvrdí, že byla na módu 
S nastavena správná identifikace letadla, a rozdíl 
nadále existuje, musí řídící provést následující 
opatření: 

a) informovat pilota o trvající nesrovnalosti;  

b) kde je to možné, opravit formulář zobrazující 
identifikaci letadla na situačním zobrazení; a 

c) oznámit chybnou identifikaci vysílanou letadlem 
následujícímu řídícímu pracovišti a jakémukoliv 
jinému zainteresovanému stanovišti používajícímu 
mód S k identifikačním účelům. 

8.5.4 Činnost vysílačů ADS-B 

Poznámka 1: K označení toho, že se jedná o stav 
nouze, nebo k vysílání jiných urgentních informací 
může letadlo vybavené ADS-B operovat v nouzovém 
a/nebo pilnostním módu podle následujícího: 

a) nouze; 

b) ztráta spojení; 

c) protiprávní čin; 

d) minimální palivo; a/nebo 

e) sanitní let. 
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Poznámka 2: Některá letadla vybavená avionikou 
ADS-B první generace nemají schopnost popsanou 
v Pozn. 1, ale mají pouze schopnost vysílat 
všeobecnou nouzovou výstrahu, bez ohledu na kód 
nastavený pilotem. 

8.5.4.1 Letadlo vybavené ADS-B umožňující 
vlastní identifikaci musí vysílat identifikaci letadla, jak 
je uvedena v poli 7 letového plánu ICAO, nebo, když 
letový plán nebyl podán, poznávací značku letadla. 

8.5.4.2 Kdykoliv je na situačním zobrazení 
pozorováno, že identifikace vysílaná letadlem 
vybaveným ADS-B je rozdílná od identifikace, která je 
od letadla očekávána, pilot musí být požádán, aby 
potvrdil a, je-li to nezbytné, znovu nastavil správnou 
identifikaci letadla.  

8.5.4.3 Jestliže nesoulad trvá i po potvrzení 
pilota, že na identifikačním zařízení ADS-B byla 
nastavena správná letadlová identifikace, musí řídící 
provést následující opatření: 

a) informovat pilota o přetrvávajícím nesouladu; 

b) kde je to možné, opravit formulář zobrazující údaj 
o identifikaci letadla na situačním zobrazení; a 

c) oznámit následujícímu řídícímu pracovišti 
a jakémukoliv jinému dotčenému stanovišti 
o chybném vysílání letadlové identifikace letadlem. 

8.5.5 Informace o hladině založené na 

použití údajů o tlakové nadmořské výšce  

8.5.5.1 Ověření informace o hladině 

8.5.5.1.1 Tolerance odchylky určující, zda 
informace o hladině odvozená z tlakové nadmořské 
výšky a zobrazená řídícímu je přesná, musí být ±60 m 
(±200ft) v RVSM vzdušném prostoru. V jiném 
vzdušném prostoru musí být ±90 m (±300 ft), 
s výjimkou, kdy příslušný úřad ATS stanoví menší 
hodnotu, ne však méně než ±60 m (±200 ft), je-li to 
vhodnější. Informace o geometrické výšce nesmí být 
použita pro zajišťování rozstupu. 

EU: 

8.5.5.1.2 Pokud příslušný úřad nestanoví jinak, 
přesnost informace o hladině odvozené z tlakové 
nadmořské výšky a zobrazené řídícímu musí být 
ověřena každým vhodně vybaveným stanovištěm ATC 
nejméně jednou při navázání spojení s příslušným 
letadlem nebo, jestliže to není možné, co nejdříve 
poté. Ověření musí být provedeno současným 
porovnáním informace o hladině odečtené 
z výškoměru letadla a hlášené tímtéž letadlem 
radiotelefonicky. Pilotovi letadla, jehož informace 
o hladině odvozené tlakové nadmořské výšky je 
v rozmezí povolené tolerance, se nemusí takové 
ověření oznámit. Pokud existuje rozdíl mezi hladinou 
odvozenou z tlakové nadmořské výšky a hladinou 
hlášenou letadlem, nesmí být k ověření rozdílu 
použita informace o geometrické výšce letadla. 

8.5.5.1.3 Jestliže zobrazená informace 
o hladině není v rozmezí povolené tolerance nebo 
když bylo po ověření zjištěno, že byla překročena 
povolená tolerance, musí se to pilotovi oznámit a musí 
být požádán, aby ověřil nastavení tlaku a potvrdil 
hladinu letadla. 

8.5.5.1.4 Jestliže i po potvrzení o správném 
nastavení tlaku rozdíl stále existuje, měla by se podle 
okolností provést následující opatření: 

a) požádat pilota, aby ukončil vysílání módu C nebo 
vysílání údajů o výšce z ADS-B, za předpokladu, 
že to nezpůsobí ztrátu informací o poloze 
a identitě, a informovat o provedených opatřeních 
následující řídící pracoviště nebo stanoviště ATC, 
které se bude letadlem zabývat; nebo 

b) informovat pilota o nesrovnalosti a požádat jej, aby 
udržoval relevantní zařízení v činnosti, aby 
nedošlo ke ztrátě informace o poloze a identitě 
letadla, a, když je tak schváleno příslušným 
úřadem ATS, přepsat zobrazovanou informaci 
o hladině na hladinu hlášenou pilotem. Oznámit 
provedená opatření následujícímu řídícímu 
pracovišti nebo stanovišti ATC, které se bude 
letadlem zabývat. 

8.5.5.2  Určování obsazené hladiny 

8.5.5.2.1 Kritérium, které se musí použít 
k určení, že je daná hladina obsazena letadlem, musí 
být ±60 m (±200 ft) v RVSM vzdušném prostoru. 
V jiném vzdušném prostoru musí být ±90 m (±300 ft), 
s výjimkou, kdy příslušný úřad ATS stanoví menší 
hodnotu, ne však méně než ±60 m (±200 ft), je-li to 
vhodnější. 

Poznámka: Pro stručné vysvětlení týkající se 
uvedené hodnoty viz Air Traffic Services Planning 
Manual (ICAO Doc 9426). 

8.5.5.2.2 Letadlo udržující hladinu. Hladina 
přidělená letadlu se považuje za udržovanou, jestliže 
informace o hladině odvozená z tlakové nadmořské 
výšky je v příslušných tolerancích přidělené hladiny, 
jak je uvedeno v ust. 8.5.5.2.1. 

8.5.5.2.3 Letadlo uvolňující hladinu. Jestliže 
bylo letadlu povoleno opustit hladinu, považuje se 
jeho manévr za zahájený a dříve obsazená hladina za 
uvolněnou, pokud informace o hladině odvozená 
z tlakové nadmořské výšky vykazuje změnu o více 
než 90 m (300 ft) v očekávaném směru od dříve 
přidělené hladiny. 

8.5.5.2.4 Letadlo prolétávající hladinu při 
stoupání nebo klesání. Během stoupání nebo klesání 
se hladina letadla považuje za proletěnou, když 
informace o hladině odvozená z tlakové nadmořské 
výšky vykazuje, že tato hladina byla proletěna 
v požadovaném směru o více než 90 m (300 ft). 

8.5.5.2.5 Letadlo dosahující hladinu. Hladina 
povolená letadlu se považuje za dosaženou, jestliže 
byly údaje o hladině odvozené z tlakové nadmořské 
výšky během doby tří po sobě jdoucích aktualizací 
zobrazení, tří po sobě jdoucích aktualizací ze senzoru 
nebo po dobu 15 sekund, podle toho, který čas je 
delší, v příslušných tolerancích přidělené hladiny, jak 
je uvedeno v ust. 8.5.5.2.1. 

8.5.5.2.6  Od řídícího se musí požadovat, aby 
zasáhl pouze tehdy, když informace o hladině, která je 
mu zobrazena, se liší od té, která je použita pro účely 
řízení, o více, než jak je uvedeno výše. 
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8.6 Všeobecné postupy 

8.6.1 Kontrola výkonů 

8.6.1.1 Řídící musí seřídit situační zobrazení 
a ověřovat jeho přesnost v souladu s technickými 
instrukcemi předepsanými příslušným úřadem (ÚCL) 
pro toto zařízení. 

8.6.1.2  Řídící se musí přesvědčit, zda funkční 
schopnosti přehledového systému ATS, jakož i 
informace zobrazené na situačním(ch) zobrazení(ch) 
odpovídají činnostem, které mají být vykonávány.  

8.6.1.3 Řídící musí v souladu s místními 
postupy hlásit jakoukoliv závadu na zařízení nebo 
jakoukoliv událost vyžadující šetření nebo veškeré 
okolnosti, které stěžují nebo znemožňují poskytování 
přehledových služeb ATS. 

8.6.2 Identifikace letadla  

8.6.2.1 Získávání identifikace 

8.6.2.1.1 Před poskytováním přehledové služby 
ATS letadlu se musí získat identifikace a pilot o tom 
musí být informován. Identifikace se pak musí 
udržovat až do ukončení přehledové služby ATS. 

8.6.2.1.2 Dojde-li následně ke ztrátě 
identifikace, musí se to pilotovi oznámit a,  pokud je to 
možné, vydat mu příslušné pokyny.  

8.6.2.1.3 Identifikace musí být získána nejméně 
jedním ze způsobů uvedených v ust. 8.6.2.2, 8.6.2.3, 
8.6.2.4 a 8.6.2.5. 

8.6.2.2 Identifikační postupy ADS-B 

8.6.2.2.1 Tam, kde se pro identifikaci používá 
ADS-B, může být letadlo identifikováno jedním nebo 
více z následujících postupů: 

a) přímým rozpoznáním identifikace letadla ve 
formuláři ADS-B; 

b) předáním identifikace ADS-B (viz ust. 8.6.3); a 

c) pozorováním dodržení příkazu VYSÍLAT ADS-B 
IDENT; 

Poznámka 1: Některá letadla vybavená avionikou 
ADS-B první generace nemají schopnost zapnout 
IDENT v případě zvoleného nouzového a/nebo 
pilnostního módu. 

Poznámka 2: V automatizovaných systémech 
může být „IDENT” zobrazen různými způsoby, jako 
například blikáním celé nebo části indikace polohy 
a připojeného formuláře. 

8.6.2.3 Identifikační postupy pomocí SSR 
a/nebo MLAT 

8.6.2.3.1 Tam, kde se pro identifikaci používá 
SSR a/nebo MLAT, může být letadlo identifikováno 
jedním nebo více z následujících postupů: 

a) rozpoznáním identifikace letadla v SSR a/nebo 
MLAT formuláři; 

Poznámka: Použití tohoto postupu vyžaduje 
úspěšné dosažení korelace kód / volací znak se 
zřetelem k poznámce za b) níže. 

b) rozpoznáním přiděleného individuálního kódu, 
jehož nastavení bylo ověřeno v SSR a/nebo MLAT 
formuláři; 

Poznámka: Použití tohoto postupu vyžaduje 
systém přidělování kódů, který zajišťuje, že 
každému letadlu v dané části vzdušného prostoru 
je přidělen individuální kód (viz ust. 8.5.2.2.7). 

c) přímým rozpoznáním identifikace letadla 
vybaveného módem S v SSR a/nebo MLAT 
formuláři; 

Poznámka: Letadlo vybavené odpovídačem 
v módu S umožňuje přímo identifikovat jednotlivé 
letadlo na situačních zobrazeních, a proto 
umožňuje vyloučit nutnost použití individuálních 
kódů módu A pro účely identifikace. Tohoto 
vyloučení se dosáhne pouze progresivním 
způsobem závisejícím na úrovni rozvoje vhodných 
pozemních a palubních zařízení. 

d) předáním identifikace (viz ust. 8.6.3); 

e) pozorováním dodržení příkazu k nastavení 
určitého kódu; 

f) pozorováním dodržení příkazu zapnout IDENT;  

Poznámka 1: V automatizovaných radarových 
systémech může být „IDENT” zobrazen různými 
způsoby, jako například blikáním celé nebo části 
indikace polohy a připojeného formuláře. 

Poznámka 2: Zkomolené odpovědi odpovídače 
mohou způsobit zobrazení typu  „IDENT”. Nárůst 
chyb v identifikaci může být způsoben téměř 
současnými vysíláními „IDENT“ ve stejné oblasti.  

8.6.2.3.2  Je-li letadlu přidělen individuální kód, 
musí se při nejbližší příležitosti ověřit, že kód 
nastavený pilotem je shodný s tím, který byl letu 
přidělen. Pouze po takovém ověření může být 
individuální kód použit jako základ pro identifikaci. 

8.6.2.4 Identifikační postupy pomocí PSR 

8.6.2.4.1 Tam, kde se pro identifikaci používá 
PSR, může být letadlo identifikováno jedním nebo 
více z následujících postupů: 

a) porovnáním konkrétní indikace radarové polohy 
s polohou hlášenou letadlem nad bodem 
zobrazeným na situačním zobrazení nebo 
zaměřením a vzdáleností od tohoto bodu 
a ověřením, zda tato radarová poloha souhlasí 
s tratí letu letadla nebo hlášeným kurzem; 

Poznámka 1: Při použití tohoto způsobu je třeba 
opatrnosti, protože poloha hlášená vzhledem 
k bodu nemusí zcela přesně souhlasit s indikací 
radarové polohy letadla na situačním zobrazení. 
Příslušný úřad ATS může proto předepsat 
doplňující podmínky pro uplatnění této metody, 
například:  

i) hladinu nebo hladiny, nad kterými by tato 
metoda neměla být uplatňována s ohledem na 
dané navigační prostředky; nebo 

ii) vzdálenost od radarové antény, za kterou by 
neměla být tato metoda uplatňována. 

Poznámka 2: Výraz „bod" odpovídá zeměpisnému 
bodu, který je vhodný pro účely identifikace. Je to 
obvykle hlásný bod vyznačený radionavigačním 
prostředkem nebo prostředky. 
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b) porovnáním pozorované indikace radarové polohy 
s letadlem, o němž je známo, že právě vzlétlo, za 
předpokladu, že identifikace letadla je získána do 
2 km (1 NM) od konce použité dráhy. Pozornost by 
se měla věnovat zejména možné záměně s letadly 
vyčkávajícími nad letištěm nebo přelétávajícím 
letiště nebo letadly odlétávajícími ze sousedních 
drah nebo provádějícími nezdařená přiblížení na 
sousední dráhy. 

c) předáním identifikace (viz ust. 8.6.3), 

d) zjištěním kurzu letadla, jestliže to okolnosti 
vyžadují, a následným sledováním jeho tratě: 

- přikázáním pilotovi provést jednu nebo více 
změn kurzu o 30 stupňů nebo více 
a porovnáním pohybů konkrétní indikace 
radarové polohy s provedením vydaných 
a letadlem potvrzených instrukcí; nebo 

- porovnáním pohybů konkrétní indikace 
radarové polohy s manévry právě prováděnými 
a ohlášenými letadlem. 

 Při použití těchto způsobů řídící musí: 

 i) ověřit, že pohyby ne více než jedné indikace 
radarové polohy odpovídají těm prováděným 
letadlem; a 

 ii) zajistit, že manévr (manévry) nepovede letadlo 
mimo dosah situačního zobrazení.  

Poznámka 1: Při použití těchto způsobů se musí 
věnovat pozornost zejména prostorům, ve kterých 
obvykle dochází ke změnám tratě. 

Poznámka 2: Ohledně bodu ii) výše viz také ust. 
8.6.5.1, které se týká vektorování řízených letadel. 

8.6.2.4.2 K získání identifikace letadla může být 
použito zaměřovačů. Tento způsob se však nesmí 
použít jako jediný k získání identifikace, pokud tak pro 
jednotlivé případy za určitých podmínek nepředepsal 
příslušný úřad ATS. 

8.6.2.5 Doplňkové metody identifikace 

Jsou-li pozorovány dvě nebo více indikací poloh 
v těsné blízkosti nebo se pozorují podobné pohyby ve 
stejném čase nebo existuje-li pochybnost o identifikaci 
polohy z jiného důvodu, mělo by se nařídit nebo 
opakovat tolik změn kurzů, kolik je třeba, nebo by se 
měly použít další způsoby identifikace, dokud se 
nevyloučí všechna nebezpečí omylu při identifikování. 

8.6.3  Předání identifikace 

8.6.3.1 Předání identifikace jedním řídícím 
druhému by se mělo uskutečnit až tehdy, když se 
předpokládá, že letadlo je v dosahu přehledového 
krytí přebírajícího řídícího. 

8.6.3.2 Předání identifikace se musí 
uskutečnit jedním z následujících způsobů: 

a) označením indikace polohy automatizovanými 
způsoby, za předpokladu, že pouze jedna indikace 
polohy je takto označena a není žádná pochybnost 
o správné identifikaci; 

b) oznámením individuálního kódu SSR letadla nebo 
letadlové adresy;  

Poznámka 1: Použití individuálního kódu SSR 
vyžaduje systém přidělování kódů, který zajišťuje, 

že každému letadlu v dané části vzdušného 
prostoru je přidělen individuální kód 
(viz ust. 8.5.2.2.7).  

Poznámka 2: Letadlová adresa má být vyjádřena 
ve formě alfanumerického kódu šesti 
hexadecimálních znaků. 

c) oznámením, že letadlo je vybaveno SSR módem S 
se schopností vysílat identifikaci letadla, když je 
SSR mód S k dispozici; 

d) oznámením, že letadlo je vybaveno ADS-B se 
schopností vysílat identifikaci letadla, když je 
k dispozici kompatibilní ADS-B pokrytí. 

e) přímým označením indikace polohy (ukázáním 
prstem), jsou-li displeje situačního zobrazení vedle 
sebe nebo používá-li se společný „konferenční" 
typ situačního zobrazení; 

Poznámka: Musí se však věnovat pozornost 
možným chybám, které mohou být způsobeny 
z důvodu pozorování polohy z různých míst. 

f) určením indikace polohy ve vztahu 
k zeměpisnému místu nebo navigačnímu zařízení 
přesně vyznačenému na obou situačních 
zobrazeních nebo zaměřením a vzdáleností od 
zeměpisné polohy nebo navigačního zařízení 
spolu s tratí pozorované indikace polohy, jestliže 
trať letu letadla není známa oběma řídícím; 

Poznámka: Před předáním identifikace tímto 
způsobem je nutná opatrnost, zejména, když jsou 
vidět jiné indikace poloh s podobnými kurzy 
a v těsné blízkosti řízeného letu. Technické 
nedostatky radaru, jako nepřesnosti v zaměření 
a vzdálenosti indikací radarových poloh 
zobrazených na jednotlivých situačních 
zobrazeních a chyby způsobené pozorováním 
polohy z různých míst mohou způsobit, že určená 
poloha letadla vzhledem ke známému bodu se 
může mezi dvěma situačními zobrazeními lišit. 
Příslušný úřad ATS může proto předepsat 
doplňující podmínky pro uplatňování tohoto 
způsobu, například: 

i) maximální vzdálenost od společného 
vztažného bodu používaného oběma řídícími; 
a  

ii) maximální vzdálenost mezi indikací radarové 
polohy pozorovanou přebírajícím řídícím 
a polohou ohlášenou předávajícím řídícím. 

g) kde je to vhodné, příkazem letadlu předávajícím 
řídícím změnit kód a pozorováním změny 
přebírajícím řídícím; nebo 

h) vydáním instrukce letadlu předávajícím řídícím 
zapnout/vysílat „IDENT” a pozorováním této 
odpovědi přebírajícím řídícím.  

Poznámka: Použití postupů g) a h) vyžaduje 
předchozí koordinaci mezi řídícími, protože 
indikace, které mají být pozorovány přebírajícím 
řídícím, trvají krátkou dobu. 

8.6.4  Informace o poloze 

8.6.4.1  Letadlo, kterému se poskytuje 
přehledová služba ATS, by se mělo informovat o své 
poloze za následujících okolností:  

a) při identifikování, s výjimkou, kdy je identifikace 
založena: 
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i) na základě pilotem hlášené polohy letadla 
nebo do jedné námořní míle od dráhy odletu 
a pozorovaná poloha na situačním zobrazení 
se shoduje s časem odletu letadla;  

ii) na použití letadlové identifikace ADS-B, 
identifikace módu S, přidělovaných 
individuálních kódů SSR a umístění 
pozorované indikace polohy se shoduje 
s platným letovým plánem letadla; nebo 

iii) předáním identifikace; 

b) požaduje-li pilot tuto informaci; 

c) když se výpočet pilota značně liší od výpočtu 
řídícího založeného na pozorované poloze;  

d) je-li pilotovi vydán pokyn, aby po vektorování 
přešel na vlastní navigaci, jestliže předcházející 
příkazy odvedly letadlo z dříve přidělené tratě 
(viz ust. 8.6.5.5),  

e) okamžitě před ukončením přehledové služby ATS, 
jestliže se pozoruje, že se letadlo odchyluje od své 
zamýšlené tratě. 

8.6.4.2  Informace o poloze se musí předávat 
letadlu jednou z následujících forem: 

a) jako dobře známá zeměpisná poloha;  

b) magnetickou tratí a vzdáleností k význačnému 
bodu, navigačnímu prostředku na trati nebo 
přibližovacímu prostředku;  

c) směrem (použitím hlavních směrů kompasu) 
a vzdáleností od známé polohy; 

d) vzdáleností k bodu dotyku, je-li letadlo na 
konečném přiblížení; nebo  

e) vzdáleností a směrem od osy tratě ATS. 

EU: 

Formát hlášení o poloze musí být v souladu 
s Doplňkem 5 předpisu L 4444. 

8.6.4.3 Kdykoliv to je proveditelné, informace 
o poloze musí být vztažena k polohám nebo tratím, 
které se vztahují k navigaci dotyčných letadel a jsou 
zobrazeny na mapě situačního zobrazení. 

8.6.4.4 Když je tak instruován, pilot smí 
vynechat hlášení o poloze na povinných hlásných 
bodech nebo se hlásit pouze nad těmi hlásnými body 
stanovenými dotyčným stanovištěm letových 
provozních služeb. Pokud není uskutečňováno 
automatické hlášení poloh (např. ADS-C), piloti musí 
obnovit hlášení poloh hlasem nebo CPDLC: 

a) když jsou tak instruováni; 

b) když bylo sděleno, že přehledová služba ATS je 
ukončena; nebo 

c) když bylo sděleno, že identifikace je ztracena. 

8.6.5 Vektorování 

8.6.5.1  Vektorování se uskutečňuje tím, že se 
pilotovi vydávají určité kurzy, které letadlu umožní 
udržovat požadovanou trať. Při vektorování letadla 
musí řídící dodržovat následující: 

a) kdykoliv je to proveditelné, letadla musí být 
vektorována po tratích, na kterých může pilot 
monitorovat polohu letadla vzhledem ke svým 
palubním prostředkům (toto snižuje na minimum 

potřebu poskytování navigační pomoci a zmírňuje 
následky při poruše přehledového systému ATS); 

b) dá-li se letadlu počáteční vektor odvádějící je 
z dříve přidělené tratě, pilot by měl být informován 
o účelu takového příkazu a měla by být stanovena 
jeho mez, pokud je přidělený kurz takový, že by 
ztráta spojení mohla vést k bezpečnostnímu riziku 
(např. do … poloha, pro … přiblížení);  

 Poznámka: Bezpečnostní riziko jako funkci 
předpovídané pravděpodobnosti a vážnosti 
následků nebo výsledků nebezpečí definuje 
Předpis L 19 (Řízení bezpečnosti). 

c) vyjma, kdy je uskutečněno předání řízení, letadlo 
nesmí být vektorováno blíže než 4,6 km (2,5 NM) 
od hranice vzdušného prostoru, za který řídící 
odpovídá; nebo tam, kde je stanovené minimum 
rozstupu větší než 9,3 km (5 NM), nesmí být 
letadlo vektorováno blíž než do vzdálenosti 
rovnající se polovině předepsaného minima, 
pokud není místními dohodami zajištěno, že 
mezi letadly v sousedních vzdušných prostorech 
bude existovat rozstup; 

d) řízené lety nesmí být vektorovány do neřízeného 
vzdušného prostoru, vyjma případů nouze nebo 
kvůli oblétávání oblasti nepříznivých meteo-
rologických podmínek (v takových případech musí 
být pilot informován) nebo na zvláštní žádost 
pilota; 

e) ohlásí-li letadlo, že má nespolehlivé směrové 
přístroje, pilot musí být před vydáním příkazů 
k manévrům požádán, aby zahájil a ukončil 
všechny zatáčky ihned po přijetí příkazů. 

8.6.5.2 Při vektorování letu IFR a pokud je 
letu IFR povolena přímá trať vedoucí letadlo mimo 
tratě ATS, musí řídící vydávat taková povolení, která 
zajistí, že po celou dobu bude dodržena předepsaná 
bezpečná výška nad překážkami, dokud letadlo 
nedoletí do bodu, ve kterém pilot přejde na vlastní 
navigaci. Když je to nutné, relevantní minimální 
nadmořská výška pro vektorování musí obsahovat 
opravu na efekt nízké teploty. 

Poznámka 1: Při vektorování letu IFR může být pilot 
neschopen určit přesně polohu letadla s ohledem na 
překážky v tomto prostoru a následně ani nadmořskou 
výšku, která zajistí předepsanou bezpečnou výšku 
nad překážkami. Podrobná kritéria bezpečné výšky 
nad překážkami jsou obsažena v Předpisu L 8168 
a v PANS-OPS (Doc 8168) Volume II. Viz rovněž 
ust. 8.6.8.2. 

Poznámka 2: Odpovědnosti úřadu ATS je zajistit 
řídícímu minimální nadmořské výšky opravené 
o teplotní efekt. 

8.6.5.3 Kdykoliv je to možné, měla by být 
minimální nadmořská výška pro vektorování 
dostatečně vysoká, aby minimalizovala možnost 
aktivace palubního výstražného systému na blízkost 
terénu. 

Poznámka: Aktivace takových systémů způsobí, 
že letadlo bude prudce stoupat, aby se vyhnulo 
nebezpečnému střetu s terénem, což může vést ke 
snížení rozstupu mezi letadly. 

8.6.5.4 Státy musí zajistit, aby provozovatelé 
předávali hlášení týkající se aktivace výstražných 
systémů na blízkost terénu tak, aby se taková místa 
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mohla zjistit a nadmořské výšky, tratě a/nebo provozní 
postupy pro letadla se mohly změnit a zabránit jejich 
opakování. 

8.6.5.5 Při skončení vektorování letadla musí 
řídící instruovat pilota, aby přešel na vlastní navigaci, 
a je-li to nezbytné, předá mu informaci o poloze 
letadla a příslušné instrukce formou předepsanou 
v ust. 8.6.4.2. b), pokud aktuální instrukce odvedly 
letadlo z dříve přidělené tratě. 

8.6.6 Navigační pomoc 

8.6.6.1 Když se zpozoruje, že identifikované 
letadlo se značně odchyluje od své zamýšlené tratě 
nebo určeného vyčkávacího obrazce, musí se mu to 
oznámit. Musí se rovněž provést příslušná opatření, 
jestliže by podle mínění řídícího mohla taková 
odchylka ovlivnit poskytovanou službu. 

8.6.6.2 Pilot letadla, který žádá navigační 
pomoc od stanoviště řízení letového provozu 
poskytujícího přehledové služby ATS, musí uvést 
důvod (např. vyhnout se oblastem nepříznivého 
počasí nebo nespolehlivé směrové přístroje) 
a poskytnout za daných okolností co nejvíce možných 
informací. 

8.6.7 Přerušení nebo skončení 

přehledové služby ATS 

8.6.7.1 Letadlu, které bylo informováno, že 
mu je poskytována přehledová služba ATS, by mělo 
být ihned oznámeno, když je z jakéhokoliv důvodu 
služba přerušena nebo ukončena. 

Poznámka: Přelet letadla přes sousední prostory 
radarového pokrytí a/nebo ADS-B a/nebo MLAT 
systémů nebude za normálních okolností důvodem 
k přerušení nebo ukončení přehledové služby ATS. 

8.6.7.2 Když má být řízení identifikovaného 
letadla předáno na řídící sektor, který poskytuje 
letadlům procedurální rozstup, předávající řídící musí 
zajistit příslušný procedurální rozstup mezi tímto 
letadlem a jakýmkoliv dalším řízeným letem před tím, 
než bude předání uskutečněno. 

8.6.8 Minimální hladiny 

8.6.8.1 Řídící musí mít neustále nejnovější 
a úplné informace týkající se: 

a) stanovených minimálních letových nadmořských 
výšek v prostoru jeho odpovědnosti;  

b) nejnižší použitelné letové hladiny nebo hladin 
určených v souladu s Hlavou 4 a 5; 

c) stanovených minimálních nadmořských výšek 
uplatňovaných pro postupy založené na taktickém 
vektorování. 

8.6.8.2 Pokud není jinak stanoveno 
příslušným úřadem ATS, minimální nadmořské výšky 
pro postupy založené na taktickém vektorování 
jakýmkoliv přehledovým systémem ATS musí být 
stanoveny s použitím kritérií použitelných pro taktické 
radarové vektorování. 

Poznámka: Kritéria pro stanovení minimálních 
nadmořských výšek uplatňovaných pro postupy 

založené na taktickém radarovém vektorování 
obsahuje Procedures for Air Navigation Services - 
Aircraft Operations (PANS-OPS, Doc 8168), Volume 
II, Part III. 

8.6.9 Informace týkající se nepříznivého 

počasí 

8.6.9.1 Informace o tom, že letadlo 
pravděpodobně vletí do prostoru nepříznivého počasí, 
by měla být předána dostatečně včas, aby se pilot 
mohl rozhodnout, jaká opatření učiní, včetně vyžádání 
si rady, jak nejlépe prostor nepříznivého počasí 
obletět, jestliže se tak rozhodne. 

Poznámka: V závislosti na schopnostech 
přehledového systému ATS nemusí být prostory 
nepříznivého počasí na situačním zobrazení 
zobrazeny. Palubní meteorologický radar obvykle 
zajišťuje lepší zjištění a určení nepříznivého počasí 
než radarová čidla používaná ATS.  

8.6.9.2 Při vektorování letadla pro vyhnutí se 
prostoru nepříznivého počasí by se měl řídící 
přesvědčit, zda může letadlo vrátit na jeho 
zamýšlenou nebo přidělenou trať v prostoru dosahu 
přehledového systému ATS, který má k dispozici, 
a jestliže se to nejeví možné, musí to pilotovi oznámit. 

Poznámka: Pozornost se musí věnovat 
skutečnosti, že za určitých okolností nemusí být 
nejaktivnější oblasti nepříznivého počasí zobrazeny. 

8.6.10 Hlášení význačných meteoro-

logických informací meteorologickým služebnám 

Ačkoli se na řídícím nepožaduje, aby věnoval zvláštní 
pozornost silným srážkám apod., měl by hlásit, 
kdykoliv je to proveditelné, meteorologické služebně 
polohu, intenzitu, rozsah a pohyb význačných 
meteorologických podmínek (např. silné bouřky nebo 
dobře ohraničené fronty) pozorovaných na situačním 
zobrazení. 

8.7 Používání přehledového systému 

ATS ve službě řízení letového provozu  

Poznámka: Postupy v tomto ustanovení jsou 
všeobecné postupy, které se uplatňují, když se 
přehledový systém ATS používá při poskytování 
oblastní služby řízení nebo přibližovací služby řízení. 
Dodatečné postupy uplatňované při poskytování 
přibližovací služby řízení jsou v ust.  8.9. 

8.7.1 Činnosti 

Informace poskytované přehledovým systémem ATS 
a prezentované na situačním zobrazení se smí použít 
k výkonu následujících činností při poskytování služby 
řízení letového provozu:  

a) k poskytování přehledových služeb ATS, podle 
potřeby k lepšímu využívání vzdušného prostoru, 
snížení zdržení, napřímení tratí a optimalizaci 
profilu letů a rovněž ke zvýšení bezpečnosti; 

b) k poskytování vektorování odlétávajících letadel za 
účelem usnadnění a urychlení efektivního toku 
odletů a urychlení stoupání do cestovní hladiny; 

c) k poskytování vektorování letadel za účelem 
vyřešení možných konfliktů; 
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d) k poskytování vektorování přilétávajících letadel za 
účelem dosažení rychlého a účinného sledu 
přiblížení; 

e) k poskytování vektorování s cílem pomoci pilotům 
v jejich navigaci, např. k nebo od radionavigačního 
prostředku, od nebo při oblétávání prostorů 
nepříznivého počasí apod.; 

f) k zajišťování rozstupů a k udržení normálního toku 
letového provozu, ztratí-li letadlo spojení 
v prostoru krytí; 

g) k udržování monitorování tras letového provozu; 

Poznámka: Kde byly příslušným úřadem ATS 
předepsány tolerance týkající se dodržování tratě, 
rychlosti a času, se odchylky nepovažují za 
významné, dokud tyto tolerance nejsou 
překročeny. 

h) když je to vhodné ke sledování letového provozu, 
aby se procedurálnímu řídícímu poskytla: 

i) přesnější informace o poloze letadel, které má 
pod řízením; 

ii) doplňující informace o ostatním provozu;  

iii) informace o významných odchylkách letadel od 
podmínek stanovených jejich letovými 
povoleními, včetně jejich schválených tratí 
a rovněž hladin, když je to vhodné. 

8.7.2 Uplatňování rozstupů 

Poznámka: Faktory, které řídící používající 
přehledový systém ATS musí brát v úvahu při 
stanovování rozstupu, který má být uplatňován za 
určitých okolností, aby minimum rozstupu nebylo 
narušeno, zahrnují vzájemně vztažené kurzy 
a rychlosti letadel, technická omezení přehledového 
systému ATS, zátěž řídícího a obtíže způsobené 
nahromaděním spojení. Příslušné pokyny obsahuje 
Air Traffic Services Planning Manual (ICAO 
Doc 9426).  

8.7.2.1 S výjimkou stanovenou v ust. 8.7.2.8, 
8.7.2.9 a 8.8.2.2 se minima rozstupů specifikovaná 
v ust. 8.7.3 a 8.7.4 musí uplatňovat pouze mezi 
identifikovanými letadly, když je přiměřená jistota, že 
identifikace bude udržena. 

8.7.2.2  Když má být řízení identifikovaného 
letadla předáno na řídící sektor, který zajišťuje 
letadlům procedurální rozstup, takový rozstup musí 
být zajištěn předávajícím řídícím dříve, než letadlo 
dosáhne hranice prostoru odpovědnosti předávajícího 
řídícího, nebo dříve, než letadlo vyletí z příslušného 
prostoru přehledového pokrytí. 

8.7.2.3 Je-li tak schváleno příslušným úřadem 
ATS, rozstup založený na použití symbolů poloh ADS-
B, SSR a/nebo MLAT a/nebo PSR a/nebo stop PSR 
se musí uplatňovat tak, aby vzdálenost mezi středy 
symbolů poloh a/nebo stop PSR, které reprezentují 
polohy uvažovaných letadel, nebyla nikdy menší než 
předepsané minimum. 

8.7.2.4  Rozstup založený na použití stop PSR 
a odpovědí SSR se musí uplatňovat tak, aby 
vzdálenost mezi středem stopy PSR a nejbližším 
okrajem odpovědi SSR (nebo středem, kde je tak 

schváleno příslušným úřadem ATS) nebyla nikdy 
menší než stanovené minimum. 

8.7.2.5 Rozstup založený na použití symbolů 
poloh ADS-B a odpovědí SSR se musí uplatňovat tak, 
aby vzdálenost mezi středem symbolu polohy ADS-B 
a nejbližším okrajem odpovědi SSR (nebo středem, 
kde je tak schváleno příslušným úřadem ATS) nebyla 
nikdy menší než stanovené minimum. 

8.7.2.6 Rozstup založený na použití odpovědí 
SSR se musí uplatňovat tak, aby vzdálenost mezi 
nejbližšími okraji SSR (nebo středy, kde je tak 
schváleno příslušným úřadem ATS) nebyla nikdy 
menší než stanovené minimum. 

8.7.2.7 Za žádných okolností se nesmí okraje 
indikací poloh vzájemně dotknout nebo překrývat, 
dokud mezi dotyčnými letadly není zajištěn vertikální 
rozstup, bez ohledu na typ zobrazovaných indikací 
polohy a uplatněné minimum rozstupu. 

8.7.2.8 V případě, že byl řídící uvědomen, že 
řízený let vstupuje nebo vstoupí do vzdušného 
prostoru, v němž se uplatňují minima rozstupů 
specifikované v ust. 8.7.3, avšak letadlo však ještě 
neidentifikoval, smí řídící, jestliže je to předepsáno 
příslušným úřadem ATS, pokračovat v poskytování 
přehledové služby ATS identifikovaným letadlům za 
předpokladu, že:  

a) existuje odůvodněná jistota, že neidentifikovaný 
řízený let bude identifikován s použitím SSR 
a/nebo ADS-B a/nebo MLAT, nebo je let prováděn 
letadlem typu, u něhož se dá očekávat přiměřený 
odraz na primárním radaru ve vzdušném prostoru, 
ve kterém se rozstup uplatňuje; a  

b) rozstup je udržován mezi identifikovanými lety 
a kteroukoliv viděnou indikací přehledového 
systému ATS do doby, kdy je buď řízený 
neidentifikovaný let identifikován, nebo je zajištěn 
procedurální rozstup. 

8.7.2.9 Minima rozstupů specifikovaná 
v ust. 8.7.3 se smí uplatnit mezi vzlétajícím letadlem 
a předchozím odlétávajícím letadlem nebo jiným 
identifikovaným provozem za předpokladu, že je 
odůvodněná jistota, že odlétávající letadlo bude 
identifikováno do 2 km (1 NM) od konce dráhy a že 
v tomto čase bude požadovaný rozstup existovat.  

8.7.2.10 Minima rozstupů specifikovaná 
v ust. 8.7.3 se nesmí uplatňovat mezi vyčkávajícími 
letadly nad stejným vyčkávacím fixem. Uplatňování 
přehledového systému ATS minim rozstupu 
založených na použití radaru a/nebo ADS-B a/nebo 
MLAT systémech mezi vyčkávajícím letadlem 
a ostatními lety musí být prováděno v souladu 
s požadavky a postupy předepsanými příslušným 
úřadem ATS. 

8.7.3 Minima rozstupů založená na 

přehledových systémech ATS 

8.7.3.1 Pokud není v souladu  s ust. 8.7.3.2, 
8.7.3.3 nebo 8.7.3.4 nebo s Hlavou 6 (ve vztahu 
k nezávislým a závislým paralelním přiblížením) 
předepsáno jinak, musí být minimum horizontálního 
rozstupu založeného na radaru a/nebo ADS-B a/nebo 
MLAT systémech 9,3 km (5 NM). 
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8.7.3.2 Kde je tak předepsáno příslušným 
úřadem ATS, může být minimum rozstupu 
v ust. 8.7.3.1 sníženo, ne však pod: 

a) 5,6 km (3 NM), pokud to schopnosti radarového 
zařízení a/nebo ADS-B a/nebo MLAT systémů na 
daném místě dovolují; 

b) 4,6 km (2,5 NM) mezi za sebou letícími letadly 
usazenými na stejné trati konečného přiblížení ve 
vzdálenosti do 18,5 km (10 NM) od prahu dráhy.  

 

Snížené minimum rozstupu 4,6 km (2,5 NM) se 
smí uplatnit za předpokladu, že: 

i) průměrný čas obsazení dráhy přistávajícími 
letadly je ověřen způsoby, jako jsou údaje 
o statistickém shromažďování údajů, analýzou 
a metodami založenými na teoretickém 
modelování, a nepřesahuje 50 sekund; 

ii) brzdící účinek je hlášený jako dobrý a časy 
obsazení dráhy nejsou nepříznivě ovlivněny 
znečištěním jejího povrchu, jako rozbředlý 
sníh, sníh nebo led; 

iii) se používá přehledový systém ATS 
s přiměřenou rozlišovací schopností ve 
vzdálenosti a v azimutu s obnovou informací 
každých 5 sekund nebo méně v kombinaci 
s vhodnými displeji;  

iv) letištní řídící je schopen pozorovat vizuálně 
nebo prostřednictvím pojezdového radaru 
(SMR), MLAT systému nebo pomocí systému 
pro vedení a řízení pohybu po zemi (SMGCS) 
dráhu v používání a k nim připojené vstupy 
a výstupy pojezdových drah; 

v) se neuplatňují vzdálenostní minima rozstupů 
podle turbulence v úplavu v ust. 8.7.3.4 níže 
nebo jak mohou být předepsána příslušným 
úřadem ATS (např. určité typy letadel); 

vi) přibližovací rychlosti letadel jsou pozorně 
sledovány řídícím a v případě potřeby 
upraveny tak, aby se rozstup nesnížil pod 
minimum; 

vii) kdykoliv se uplatňuje snížené minimum 
rozstupu na konečném přiblížení, 
provozovatelé letadel a piloti byli upozorněni 
na nutnost urychleného uvolňování dráhy; 

viii) postupy týkající se uplatňování sníženého 
minima jsou publikovány v leteckých 
informačních příručkách. 

8.7.3.3 Minimum nebo minima rozstupu 
založená na radaru a/nebo ADS-B a/nebo MLAT 
systémech, která mají být uplatňována, musí být 
předepsána příslušným úřadem ATS podle schopnosti 
příslušného přehledového systému ATS nebo 
radarových čidel přesně identifikovat polohu letadla ve 
vztahu ke středu symbolů polohy, stopy PSR nebo 
odpovědi SSR a vzít v úvahu faktory, které mohou 
ovlivnit přesnost informace odvozené z přehledového 
systému ATS, jako je vzdálenost letadla od radarové 
antény a vzdálenostní stupnice na situačním 
zobrazení, které je používáno. 

8.7.3.4 Při použití kategorií letadel podle 
turbulence v úplavu uvedených v ust. 4.9.1.1 Hlavy 4 
se musí pro letadla, kterým je poskytována služba 
přehledového systému ATS ve fázích přiblížení 
a vzletu, za okolností uvedených v ust. 8.7.3.6, 

uplatňovat následující minima vzdálenostních 
rozstupů podle turbulence v úplavu. 

 

Kategorie letadla  

Předchozí 

letadlo 

Následující 

letadlo 

Minima vzdálenostních 

rozstupů při turbulenci 

v úplavu 

SUPER TĚŽKÉ 
STŘEDNÍ 
LEHKÉ 

9,3 km (5,0 NM)  
13,0 km (7,0 NM)  
14,9 km (8,0 NM 

TĚŽKÉ TĚŽKÉ 
STŘEDNÍ 
LEHKÉ 

7,4 km (4 NM) 
9,3 km (5 NM) 

11,1 km (6 NM) 

STŘEDNÍ LEHKÉ 9,3 km (5 NM) 

 

8.7.3.5 Při uplatňování skupin letadel podle 
turbulence v úplavu uvedených v ust. 4.9.1.2 Hlavy 4 
se musí pro letadla, kterým je poskytována služba 
přehledového systému ATS ve fázích přiblížení 
a vzletu, za okolností uvedených v ust. 8.7.3.6, 
uplatňovat následující minima vzdálenostních 
rozstupů podle turbulence v úplavu: 

Skupina letadla 
předchozího 

Skupina letadla 
následujícího 

Minima 
vzdálenostních 

rozstupů při 
turbulenci v úplavu 

A B  
C  
D  
E  
F  
G 

7,4 km (4,0 NM) 
9,3 km (5,0 NM) 
9,3 km (5,0 NM) 
11,1 km (6,0 NM) 
11,1 km (6,0 NM) 
14,9 km (8,0 NM) 

B B 
C 
D  
E  
F  
G 

5,6 km (3,0 NM) 
7,4 km (4,0 NM) 
7,4 km (4,0 NM) 
9,3 km (5,0 NM) 
9,3 km (5,0 NM) 
13,0 km (7,0 NM) 

C D  
E  
F  
G 

5,6 km (3,0 NM) 
6,5 km (3,5 NM) 
6,5 km (3,5 NM) 
11,1 km (6,0 NM) 

D G 7,4 km (4 NM) 

E G 7,4 km (4 NM) 

8.7.3.6 Minima uvedená v ust. 8.7.3.4 a 
8.7.3.5 se musí uplatňovat, když: 

a) letadlo letí přímo za jiným letadlem ve stejné 
nadmořské výšce nebo méně než 300 m (1000 ft) 
pod ní (viz Obr. 8-1); nebo 

b) obě letadla používají stejnou dráhu nebo paralelní 
dráhy, které jsou od sebe vzdáleny méně než 
760 m (2500 ft); nebo 

c) letadlo křižuje trať jiného letadla za ním ve stejné 
nadmořské výšce nebo méně než 300 m (1000 ft) 
pod (viz Obr. 8-1). 
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8.7.4 Minima rozstupů při použití 

přehledových systémů ATS, kde není dostupné 

VKV hlasové spojení  

Poznámka 1: Poradenský materiál týkající se 
zavedení navigační schopnosti podporující minima 
rozstupů v ust. 8.7.4.2, 8.7.4.3 a 8.7.4.4 je uveden 
v dokumentu Performance-based Navigation (PBN) 
Manual (Doc 9613).  

Poznámka 2: Poradenský materiál týkající se 
zavedení komunikační a přehledové schopnosti 
podporující minima rozstupů v ust. 8.7.4.2, 8.7.4.3 a 
8.7.4.4 je uveden v dokumentech Performance-based 
Communication and Surveillance (PBCS) Manual 
(Doc 9869) a Global Operational Data Link (GOLD) 
Manual (Doc 10037).  

Poznámka 3: Podrobné informace o analýze 
použité ke stanovení těchto minim rozstupů, stejně 
jako kritérií pro jejich zavedení, přípustných hodnot 
obsazenosti a odchylek a souvisejících postupů 
monitorování, jsou obsaženy v dokumentu Manual for 
Separation Minima Using ATS Surveillance Systems 
Where VHF Voice Communication is not Available 
(Doc 10116).  

Poznámka 4: Uplatňování těchto minim rozstupů 
v ust. 8.7.4.2, 8.7.4.3 a 8.7.4.4 zahrnuje součásti jak 
procedurálního řízení, tak přehledových služeb ATS; 
příslušné požadavky na kvalifikaci řídícího letového 
provozu viz nařízení (EU) 2015/340.  

8.7.4.1 Kde není dostupné přímé VKV 
hlasové spojení mezi řídícím a pilotem, mohou být 
uplatňována minima rozstupů popsaná v ust. 8.7.4.2, 
8.7.4.3 a 8.7.4.4, s využitím informací o poloze 
odvozených z přehledového systému ATS, pokud jsou 
splněny následující podmínky:  

a) musí být předepsána navigační výkonnost RNP 4 
nebo RNP 2;  

b) komunikační systém musí vyhovovat RCP 240;  

c) k dispozici musí být alternativní způsob 
komunikace, tak aby řídící mohl zasáhnout a 
vyřešit konflikt v celkovém čase devíti minut, 
dojde-li k selhání běžných komunikačních 
prostředků; a 

 Poznámka: Celkový čas stanovený v bodě c) 
zahrnuje čtyři minuty vyčleněné RCP 240.  

d) musí být zajištěno sledování shody s tratí 
s využitím výstrah na příčné odchylky 
přehledového systému ATS, s prahovou hodnotou 
varování obvykle nastavenou na maximum 3 NM.  

 1) nastavena může být prahová hodnota varování 
větší než 5,6 km (3,0 NM), pokud jsou minima 
příčného rozstupu v ust. 8.7.4.2 a) a 8.7.4.3 
navýšena o 1,9 km (1,0 NM) na každých 
1,9 km (1,0 NM), o které je prahová hodnota 
varování zvýšena; a 

 2) přehledové systémy ATS musí zajišťovat 
zobrazení výstrah jasným a zřetelným 
způsobem, aby v případě příčné odchylky 
umožnily řídícímu okamžitě jednat.  

8.7.4.2 Pokud není v souladu s ust. 8.7.4.3 a 
8.7.4.4 předepsáno jinak, musí být minima rozstupů:  

a) příčný rozstup 35,2 km (19,0 NM) mezi paralelními 
nebo nekřižujícími se tratěmi;  

b) příčný rozstup 35,2 km (19,0 NM) letadel letících 
po křižujících se tratích uplatňovaný v souladu 
s ust. 5.4.1.2.1.5 a) a b);  

c) podélný rozstup 31,5 km (17,0 NM) letadel letících 
na stejných tratích nebo křižujících se tratích 
uplatňovaný v souladu s ust. 5.4.2.9.5, pokud je 
relativní úhel mezi tratěmi menší než 90 stupňů; a  

d) letadlům v opačném směru na protisměrných 
tratích může být povoleno stoupání nebo klesání 
do hladin nebo hladinami obsazenými jiným 
letadlem, pokud byly od obou letadel přijaty 
přehledové zprávy o poloze prokazující, že letadla 
se vzájemně minula o 9,3 km (5,0 NM).  

8.7.4.3 Minima rozstupů v ust. 8.7.4.2 a) 
mohou být, pokud je tak stanoveno příslušným 
úřadem ATS, snížena, ale ne pod 27,8 km (15,0 NM), 
pod podmínkou, že buď:  

a) hustota provozu ve vzdušném prostoru, měřená 
prostřednictvím obsazenosti, je nižší než 0,6; nebo 

b) podíl celkové doby letu strávené letadlem mimo 
povolenou trať nepřekročí následující:  

 1) pro letadla odchylující se 13,0 km (7,0 NM) 
nebo více mimo povolenou trať 3 × 10-5 za 
letovou hodinu; a 

 2) pro letadla odchylující se 20,4 km (11,0 NM) 
nebo více mimo povolenou trať 1 × 10-5 za 
letovou hodinu.  

8.7.4.4 Minimum rozstupů v ust. 8.7.4.2 c) 
může být sníženo na 26 km (14 NM), pokud je 
relativní úhel mezi tratěmi menší než 45 stupňů.  

8.7.4.5 Při uplatňování těchto minim rozstupů 
se nesmí používat vektorování.  

8.7.5 Předání řízení 

8.7.5.1 Kde je poskytována přehledová služba 
ATS, mělo by se, kdykoliv je to proveditelné, předání 
radarového řízení provést tak, aby bylo umožněno 
nepřerušované poskytování přehledové služby ATS. 

8.7.5.2 Kde je používán SSR a/nebo ADS-B 
a/nebo MLAT a je k tomu poskytováno zobrazení 
indikací poloh s přidruženými formuláři, smí být 
předání řízení letadla mezi sousedními řídícími 
pracovišti nebo mezi sousedními stanovišti ATC 
uskutečněno bez předchozí koordinace, za 
předpokladu, že: 

a) aktualizované údaje letového plánu letadla, které 
má být předáno na řízení, včetně přiděleného 
individuálního kódu SSR nebo identifikace letadla, 
pokud se jedná o Mód S a ADS-B, jsou předány 
přebírajícímu řídícímu před předáním; 

b) pokrytí přehledového systému ATS přebírajícího 
řídícího je takové, že dotyčné letadlo je zobrazeno 
na situačním zobrazení před předáním řízení 
a identifikováno při nebo pokud možno před jeho 
prvním voláním; 

c) řídící, kteří spolu fyzicky nesousedí, mají přímé 
obousměrné hlasové spojení, které mezi nimi 
umožňuje kdykoliv okamžitě navázat spojení; 

Poznámka: „Okamžitě” znamená poskytnutí 
účinného spojení, které zajistí bezodkladný 
kontakt mezi řídícími. 
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d) bod nebo body předání řízení a všechny další 
podmínky aplikace, jako je směr letu, určené 
hladiny, body předání na spojení a obzvláště 
dohodnuté minimum rozstupu mezi letadly, včetně 
dohodnutého rozstupu mezi za sebou letícími 
letadly na stejné trati, pozorované na situačním 
zobrazení jsou předmětem přesně stanovených 
instrukcí (pro předání uvnitř stanoviště) nebo 
konkrétní dohody mezi dvěma sousedními 
stanovišti ATC; 

e) instrukce nebo dohoda výslovně určuje, že 
uplatnění tohoto způsobu předání řízení může být 
kdykoliv přebírajícím řídícím ukončeno, obvykle na 
základě dohodnutého předběžného oznámení;  

f) přebírající řídící je informován o jakýchkoliv 
instrukcích předaných letadlům před jejich 
předáním, které se týkají hladiny, rychlosti nebo 
vektorování a které mění očekávaný průběh letu 
v bodě předání. 

8.7.5.3 Musí se stanovit dohodnuté minimum 
rozstupu mezi za sebou letícími letadly, která mají být 
předána podle ust. 8.7.5.2 d) a e), a musí se vzít 
v úvahu všechny příslušné technické, provozní a další 
okolnosti. Jestliže nastanou takové okolnosti, že tyto 
dohodnuté podmínky nemohou být nadále plněny, 
řídící se musí vrátit k postupu podle ust. 8.7.5.4, 
dokud nebude situace vyřešena. 

 

 

 

 

 

Obr. 8-1 

Letící bezprostředně za sebou nebo křižující za letadlem 

(viz ust. 8.7.3.4 a 8.7.3.5) 
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8.7.5.4 Kde je používán primární radar a kde 
se při použití jiného typu přehledového systému ATS 
neuplatňují postupy podle ust. 8.7.5.2, smí být předání 
řízení letadla mezi sousedními řídícími pracovišti nebo 
mezi dvěma sousedními stanovišti ATC uskutečněno 
za předpokladu, že: 

a) přebírajícímu řídícímu byla předána identifikace 
nebo jím byla přímo zjištěna;  

b) řídící, kteří spolu fyzicky nesousedí, mají přímé 
obousměrné hlasové spojení, které mezi nimi 
umožňuje kdykoliv okamžitě navázat spojení; 

c) rozstup od ostatních řízených letů odpovídá 
minimu schválenému pro používání během 
předávání řízení mezi sektory nebo stanovišti, 
kterých se to týká; 

d) přebírající řídící je informován o příkazech 
o jakékoliv hladině, rychlosti nebo vektorování 
týkajících se letadla v bodě předání; 

e) rádiové spojení s letadlem udržuje předávající 
řídící až do doby, kdy přebírající řídící souhlasí 
s převzetím odpovědnosti za poskytování 
přehledové služby ATS letadlu. Pak by mělo být 
letadlo instruováno přejít na příslušný kanál a od 
tohoto okamžiku přechází odpovědnost na 
přebírajícího řídícího. 

8.7.6 Řízení rychlosti 

K usnadnění řazení do sledu nebo snížení potřeby 
vektorování smí řídící při splnění podmínek 
stanovených příslušným úřadem ATS požádat letadla, 
aby upravila rychlost určeným způsobem.  

Poznámka: Postupy týkající se instrukcí pro řízení 
rychlosti jsou obsaženy v Hlavě 4, ust. 4.6. 

 

8.8 Nouze, nebezpečí a poruchy 

zařízení 

Poznámka: Viz také Hlava 15. 

8.8.1 Nouze 

8.8.1.1 V případě, že letadlo je nebo se jeví 
být v jakémkoliv stavu nouze, řídící musí poskytnout 
letadlu všechnu možnou pomoc a postupy zde 
předepsané se smí podle situace změnit. 

8.8.1.2 Průběh letu letadla v nouzi se musí 
sledovat a (kdykoli je to možné) zaznamenávat na 
situačním zobrazení, dokud letadlo nevyletí z dosahu 
přehledového systému ATS, a informace o poloze 
letadla se musí poskytnout všem stanovištím letových 
provozních služeb, která by mohla letadlu pomoci. 
Předání sousedním sektorům se musí také 
uskutečnit, když je to vhodné. 

Poznámka: Jestliže pilotovi letadla nacházejícího 
se ve stavu nouze nařídilo předtím ATC navolit na 
odpovídači určitý kód nebo nastavit nouzový mód na 
ADS-B, tento kód/mód bude obvykle udržován, dokud 
se za určitých okolností pilot nerozhodne jinak nebo 
se mu jinak neoznámí. Kde ATC nepožadovalo 
nastavení kódu nebo nouzového módu, nastaví pilot 

odpovídač na mód A kód 7700 a/nebo příslušný 
nouzový mód ADS-B.  

8.8.1.3 Kdykoliv je na situačním zobrazení 
zpozorována ADS-B všeobecná nouzová výstraha 
a nejsou-li k dispozici jiné náznaky konkrétní povahy 
nouze, řídící musí provést následující: 

a)  pokusit se navázat spojení s letadlem, aby ověřil 
povahu nouze; nebo 

b)  pokud neobdržel odpověď od letadla, musí se 
řídící přesvědčit, že letadlo je schopné přijímat 
vysílání stanoviště řízení letového provozu tím, že 
letadlo požádá o provedení určitého manévru, 
který může být pozorován na situačním zobrazení.
  

Poznámka 1: Některá letadla vybavená avionikou 
ADS-B první generace mají pouze schopnost vysílat 
všeobecnou nouzovou výstrahu, bez ohledu na kód 
nastavený pilotem. 

Poznámka 2: Některá letadla vybavená avionikou 
ADS-B první generace nemají schopnost zapnout 
IDENT v případě zvoleného nouzového a/nebo 
pilnostního módu. 

8.8.2  Informace o nebezpečí srážky 

EU: 

8.8.2.1 Je-li zpozorováno, že identifikovaný 
řízený let je konfliktní s tratí neznámého letadla, a jeví 
se, že by tato situace mohla vytvořit nebezpečí 
srážky, musí být pilot řízeného letu, pokud možno:  

a) informován o neznámém letadle, a požaduje-li tak 
pilot řízeného letadla, nebo jestliže to podle názoru 
řídícího letového provozu situace vyžaduje, musí 
mu být navrhnut vyhýbací manévr; a 

b) informován, jakmile nebezpečí srážky přestane 
existovat. 

8.8.2.2 Pozoruje-li se, že identifikovaný let IFR 
letící mimo řízený vzdušný prostor je konfliktní s tratí 
jiného letadla, pilot by měl být:  

a) informován, aby v případě nutnosti mohl zahájit 
manévr k vyhnutí se srážce, a požaduje-li tak pilot 
nebo jestliže to podle názoru řídícího situace 
vyžaduje, mělo by se navrhnout opatření k vyhnutí; 
a 

b) informován, jakmile nebezpečí srážky přestane 
existovat. 

8.8.2.3 Informace týkající se provozu na 
konfliktní trati by měla být předána, je-li to 
proveditelné, v následující formě: 

a) relativním zaměřením konfliktního provozu ve 
výrazech 12 hodinového číselníku; 

b) vzdáleností od konfliktního provozu v kilometrech 
(námořních mílích); 

c) směrem, ve kterém se jeví, že se bude konfliktní 
provoz pohybovat;  

d) hladinou a typem letadla nebo, nejsou-li známy, 
relativní rychlostí konfliktního provozu, např. 
pomalu nebo rychle. 
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8.8.2.4 Informace o hladině odvozená 
z tlakové nadmořské výšky, i když není ověřená, by se 
měla použít k poskytnutí informace o nebezpečí 
srážky, protože taková informace, zvlášť když je 
k dispozici o neznámém letadle (např. let VFR) 
a předaná pilotovi známého letadla, může usnadnit 
určení místa nebezpečí srážky. 

8.8.2.4.1 Když informace o hladině odvozená 
z tlakové nadmořské výšky byla ověřena, musí se tato 
informace předat pilotům jasným a jednoznačným 
způsobem. Jestliže informace o hladině nebyla 
ověřena, přesnost takové informace by měla být 
považována za nejistou a pilot musí být podle toho 
informován. 

8.8.3 Porucha zařízení 

8.8.3.1  Porucha rádiového vysílače na letadle 

8.8.3.1.1 Dojde-li ke ztrátě obousměrného 
spojení s letadlem, řídící by měl zjistit, zda přijímač 
letadla je funkční či nikoliv, tím, že přikáže letadlu na 
kanálu do té doby používaném potvrdit příkaz 
provedením určitého manévru, a sledováním tratě 
letadla nebo příkazem letadlu zapnout IDENT nebo 
měnit kódy SSR a/nebo vysílání ADS-B.  

Poznámka 1: Letadlo vybavené odpovídačem 
nastaví při ztrátě spojení odpovídač na mód A kód 
7600. 

Poznámka 2:  Letadlo vybavené ADS-B může při 
ztrátě spojení vysílat příslušný nouzový a/nebo 
pilnostní mód ADS-B. 

8.8.3.1.2 Jestliže činnost předepsaná 
v ust. 8.8.3.1.1 je neúspěšná, musí se opakovat na 
kterémkoliv jiném kanále, který je k dispozici a o němž 
se předpokládá, že by na něm letadlo mohlo 
poslouchat. 

8.8.3.1.3  V obou případech uvedených 
v ust. 8.8.3.1.1 a  8.8.3.1.2 musí být jakékoliv příkazy 
k manévrování takové, aby se letadlo po provedení 
přijatých instrukcí znovu vrátilo na svou povolenou 
trať. 

8.8.3.1.4 Bylo-li činností v ust. 8.8.3.1.1 
zjištěno, že přijímač letadla je funkční, řízení letu 
letadla může dále pokračovat používáním změn kódů 
SSR / vysílání ADS-B nebo vysíláním IDENT k získání 
potvrzení o povoleních vydaných letadlu. 

8.8.3.2  Úplná porucha spojení na letadle 

Když řízené letadlo s úplnou ztrátou spojení letí nebo 
se očekává, že poletí v prostoru a v letových 
hladinách, kde se uplatňuje přehledová služba ATS, 
smí se v používání rozstupů uvedených v ust. 8.7.3 
pokračovat. Když však letadlo se ztrátou spojení není 
identifikováno, musí se zajišťovat rozstup mezi 
identifikovaným letadlem a všemi neidentifikovanými 
letadly pozorovanými na předpokládané trati letadla 
se ztrátou spojení až do doby, kdy je známo nebo lze 
s jistotou předpokládat, že letadlo se ztrátou spojení 
dotyčným prostorem proletělo, přistálo nebo směřuje 
jinam. 

8.8.3.3 Porucha odpovídače v prostorech, kde 
je vybavení provozuschopným odpovídačem SSR 
povinné 

8.8.3.3.1 Když letadlo s poruchou odpovídače 
po vzletu letí nebo se předpokládá, že poletí 
v prostoru, ve kterém je vybavení provozuschopným 
odpovídačem s určitými schopnostmi povinné, 
dotyčná stanoviště ATC by měla vyvinout úsilí zajistit 
pokračování letu na první letiště zamýšleného přistání 
v souladu s letovým plánem. Za jistých provozních 
situací buď v koncových řízených oblastech, nebo na 
trati nemusí být pokračování v letu možné, zejména 
když je závada zjištěna krátce po vzletu. Letadlo se 
pak smí požádat, aby se vrátilo na letiště odletu nebo 
přistálo na nejbližším vhodném letišti, které je 
přijatelné pro dotyčného provozovatele a ATC.  

8.8.3.3.2 V případě poruchy odpovídače, která 
je zjištěna před odletem z letiště, na kterém není 
možné provést opravu, dotyčnému letadlu by mělo být 
povoleno pokračovat po co možná nejkratší trati na 
nejbližší vhodné letiště, kde může být oprava 
provedena. Při vydávání povolení takovému letadlu by 
mělo ATC vzít v úvahu existující nebo očekávanou 
provozní situaci a může upravit čas odletu, letovou 
hladinu nebo trať zamýšleného letu. Následné úpravy 
trati se mohou stát nezbytnými v průběhu letu.  

8.8.4 Porucha přehledového systému 

ATS 

8.8.4.1 V případě úplné poruchy 
přehledového systému ATS, kde spojení letadlo-země 
zůstává funkční, musí řídící zakreslovat polohy všech 
letadel, která již byla identifikována, a musí přijmout 
nezbytná opatření k zajištění procedurálních rozstupů 
mezi letadly a, jestliže je to nezbytné, omezit množství 
letadel povolených vstoupit do prostoru. 

8.8.4.2 Pokud není možné ihned zajistit 
procedurální rozstup, jako nouzové opatření mohou 
být dočasně použity letové hladiny, které jsou od sebe 
vzdáleny polovinu předepsaného vertikálního 
rozstupu. 

8.8.5 Degradace zdrojových dat o poloze 

letadla 

Za účelem snížení dopadu degradace zdrojových dat 
o poloze letadla, například výpadku autonomního 
monitorování integrity přijímače (RAIM) u GNSS, musí 
příslušný úřad ATS stanovit náhradní postupy, které 
mají být dodržovány řídícími pracovišti a stanovišti 
ATC v případě degradace dat. 

8.8.6  Porucha pozemního radia 

8.8.6.1 V případě úplné poruchy pozemního 
radiového zařízení používaného pro řízení musí řídící, 
pokud není schopen pokračovat v poskytování 
přehledové služby ATS na jiném vhodném 
komunikačním kanálu, postupovat podle 
následujícího: 

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

b) seznámit taková pracoviště nebo stanoviště se 
současnou provozní situací; 
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c) požádat o jejich pomoc s ohledem na letadla, 
která by mohla navázat spojení s těmito pracovišti 
nebo stanovišti při zajišťování a udržování 
rozstupu mezi takovými letadly; a 

d) instruovat sousední řídící pracoviště nebo 
stanoviště ATC, aby všechny řízené lety mimo 
prostor odpovědnosti pracoviště nebo stanoviště 
ATC, které má poruchu, vyčkávaly nebo byly 

e) přesměrovány až do doby, kdy může být 
obnoveno normální poskytování služeb. 

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

8.9  Používání přehledových systémů 

ATS v přibližovací službě řízení 

8.9.1 Všeobecná ustanovení 

8.9.1.1 Přehledové systémy ATS používané 
při poskytování přibližovací služby řízení musí být 
přiměřené funkcím a úrovni služby, která má být 
poskytována. 

8.9.1.2 Přehledové systémy ATS používané 
pro monitorování paralelních přiblížení ILS musí 
splňovat požadavky pro takový provoz, který je 
stanoven v Hlavě 6. 

8.9.2 Činnosti 

Při poskytování přibližovací služby řízení se mohou 
indikace poloh na situačním zobrazení používat 
k výkonu následujících dodatečných činností:  

a) k poskytování vektorování přilétávajícího provozu 
k prostředkům, na něž provádí konečné přiblížení 
pilot sám; 

b) k poskytování monitorování letové trajektorie 
paralelních přiblížení ILS a k instruování letadla 
provést příslušnou opravu v případě možných 
nebo skutečných vstupů do ochranné zóny 
sousedního přiblížení (NTZ); 

Poznámka: Viz Hlava 6, ust. 6.7. 

c) k poskytování vektorování přilétávajícího provozu 
do bodu, ze kterého může být dokončeno vizuální 
přiblížení; 

d) k poskytování vektorování přilétávajícího provozu 
do bodu, ze kterého může být provedeno přiblížení 
přesným přibližovacím radarem nebo přehledovým 
radarem; 

e) k poskytování monitorování letové trajektorie 
jiných pilotem prováděných přiblížení; 

f) v souladu s předepsanými postupy k provádění: 

i) přiblížení přehledovým radarem;  

ii) přiblížení přesným přibližovacím radarem 
(PAR); a 

g) k zajišťování rozstupů mezi: 

i) za sebou odlétávajícími letadly; 

ii) za sebou přilétávajícími letadly; a 

iii) odlétávajícími letadly a za sebou přilétávajícími 
letadly. 

8.9.3 Všeobecné postupy pro přibližovací 

řízení s použitím přehledového systému ATS  

8.9.3.1 Příslušný úřad ATS musí zavést 
postupy, které zajistí, že letištní řídící je informován 
o pořadí přilétávajících letadel a o všech instrukcích 
a omezeních, které byly vydány takovým letadlům, 
aby se zajistilo udržování rozstupů po předání jejich 
řízení letištnímu řídícímu. 

8.9.3.2 Před nebo při zahájení vektorování pro 
přiblížení musí být pilotovi oznámen druh přiblížení 
a rovněž dráha v používání. 

8.9.3.3 Řídící musí oznámit letadlu, které je 
vektorováno pro přístrojové přiblížení, jeho polohu 
nejméně jednou před zahájením konečného přiblížení. 

8.9.3.4 Při předávání informací o vzdálenosti 
musí řídící uvést, ke kterému bodu nebo navigačnímu 
prostředku se informace vztahuje. 

8.9.3.5 Počáteční a střední fáze přiblížení 
prováděné podle příkazů řídícího zahrnují ty části 
přiblížení, které začínají vektorováním pro účely 
navedení letadla na konečné přiblížení a končí 
přivedením letadla do polohy pro konečné přiblížení, 
kdy letadlo: 

a) je usazeno na dráze konečného přiblížení na 
prostředek, na který provede přiblížení samo; 
nebo  

b) ohlásí, že je schopno dokončit vizuální přiblížení; 
nebo 

c) je připraveno zahájit přiblížení přehledovým 
radarem; nebo 

d) je předáno řídícímu přesného přibližovacího 
radaru.  

8.9.3.6 Letadlu vektorovanému na konečné 
přiblížení by měl být dán kurz nebo řada kurzů 
vypočítaných k přivedení na trať konečného přiblížení. 
Závěrečný vektor musí umožnit letadlu usadit se na 
trati konečného přiblížení před naletěním stanovené 
nebo nominální sestupové dráhy postupu přiblížení 
zespodu, a měl by zajistit naletění úhlu tratě 
konečného přiblížení pod úhlem 45 stupňů nebo 
menším. 

Poznámka: Viz Hlava 6, ust. 6.7.3.2 a ust. 
6.7.3.2.3 týkající se vektorování, respektive 
požadavků na vodorovný let pro nezávislá paralelní 
přiblížení. 

8.9.3.7 Kdykoliv je letadlu přidělen vektor, 
který jej vede přes trať konečného přiblížení, mělo by 
to být oznámeno s uvedením důvodu takového 
vektoru. 
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8.9.4 Vektorování na pilotem 

vyhodnocovaný prostředek pro konečné přiblížení 

8.9.4.1 Letadlu vektorovanému k nalétnutí na 
prostředek pro konečné přiblížení, který je 
vyhodnocován pilotem, se musí přikázat, aby ohlásilo, 
když je usazeno na trati konečného přiblížení. 
Povolení k přiblížení by mělo být vydáno před tím, než 
letadlo ohlásí, že je usazeno, pokud okolnosti  
vydání povolení v takovém čase nebrání. Vektorování 
bude obvykle končit v čase, ve kterém letadlo opustí 
poslední přidělený kurz, aby naletělo trať konečného 
přiblížení. 

8.9.4.2 Je-li je vydáno povolení k přiblížení, 
letadlo musí udržovat poslední přidělenou hladinu až 
do nalétnutí stanovené nebo nominální sestupové 
dráhy postupu přiblížení. Pokud ATC vyžaduje, aby 
letadlo nalétlo na sestupovou dráhu v jiné hladině, než 
je úsek vodorovného letu zobrazený na mapě pro 
přístrojové přiblížení, ATC musí dát pilotovi instrukci, 
aby udržoval určitou hladinu, dokud se neusadí na 
sestupové dráze. 

8.9.4.3 Řídící musí být odpovědný za 
udržování rozstupů uvedených v ust. 8.7.3 mezi 
letadly letícími za sebou na stejném konečném 
přiblížení, s výjimkou, kdy se smí odpovědnost předat 
letištnímu řídícímu v souladu s postupy předepsanými 
příslušným úřadem ATS a za předpokladu, že letištní 
řídící má k dispozici přehledový systém ATS. 

8.9.4.4 Předání řízení za sebou letících 
letadel na konečném přiblížení letištnímu řídícímu se 
musí provádět v souladu s postupy předepsanými 
příslušným úřadem ATS. 

8.9.4.5 Předání na spojení letištnímu řídícímu 
by se mělo provádět v takovém bodě nebo čase, že 
povolení k přistání nebo náhradní instrukce mohou být 
předány letadlu včas. 

8.9.5 Vektorování pro vizuální přiblížení  

Poznámka: Viz rovněž Hlava 6, ust. 6.5.3. 

8.9.5.1 Řídící smí zahájit vektorování letadla 
pro vizuální přiblížení za předpokladu, že hlášená 
základna oblačnosti je nad minimální nadmořskou 
výškou uplatňovanou pro vektorování 
a meteorologické podmínky jsou takové, že je 
přiměřená jistota, že vizuální přiblížení a přistání 
může být dokončeno. 

8.9.5.2 Povolení k vizuálnímu přiblížení bude 
vydáno, až pilot ohlásí, že letiště nebo předcházející 
letadlo vidí. V tomto čase by mělo být obvykle 
vektorování ukončeno.  

8.9.6 Radarová přiblížení 

8.9.6.1  Všeobecná ustanovení 

8.9.6.1.1 V době, kdy řídící provádí přiblížení 
přehledovým radarem nebo přesným přibližovacím 
radarem, neměl by být odpovědný za žádnou jinou 
činnost než tu přímo spojenou s takovými přiblíženími. 

8.9.6.1.2 Řídící provádějící radarová přiblížení 
musí mít k dispozici informace týkající se bezpečných 
nadmořských výšek / výšek nad překážkami 
stanovených pro tyto druhy přiblížení. 

8.9.6.1.3 Letadlu se musí před zahájením 
konečného přiblížení oznámit: 

a) dráha v používání; 

b) příslušná bezpečná nadmořská výška / výška nad 
překážkami; 

c) úhel nominální sestupové dráhy a, pokud je tak 
předepsáno příslušným úřadem ATS nebo 
požadováno letadlem, přibližná rychlost klesání, 
která má být udržována. 

Poznámka: Viz Air Traffic Services Planning 
Manual (ICAO Doc 9426) týkající se výpočtu 
přibližné rychlosti klesání. 

d) postup, který má být uplatněn v případě ztráty 
radiového spojení, pokud nebyl publikován 
v leteckých informačních příručkách. 

8.9.6.1.4 Nelze-li z jakéhokoliv důvodu 
pokračovat v radarovém přiblížení, mělo by se letadlu 
ihned oznámit, že radarové přiblížení nebo jeho 
pokračování není možné. V přiblížení by se mělo 
pokračovat, je-li to možné s použitím neradarových 
zařízení nebo jestliže pilot hlásí, že přiblížení může 
dokončit vizuálně; jinak by mělo být vydáno náhradní 
povolení. 

8.9.6.1.5 Letadlu provádějícímu radarové 
přiblížení by mělo být, když je na konečném přiblížení, 
připomenuto, aby prověřilo, zda je podvozek vysunut 
a zajištěn. 

8.9.6.1.6 Není-li jinak předepsáno příslušným 
úřadem ATS, řídící, který provádí přiblížení, by měl 
oznámit letištnímu řídícímu nebo, je-li vhodné, 
procedurálnímu řídícímu, když je letadlo provádějící 
přiblížení řízené radarem ve vzdálenosti přibližně  
15 km (8 NM) od bodu dotyku. Neobdrží-li v té době 
povolení k přistání, následná informace by měla být 
předána přibližně v 8 km (4 NM) od bodu dotyku 
a mělo by být vyžádáno povolení k přistání. 

8.9.6.1.7  Povolení k přistání nebo jiné náhradní 
povolení přijaté od letištního řídícího nebo od 
procedurálního řídícího, když se tak uplatňuje, by 
mělo být obvykle předáno letadlu před tím, než 
dosáhne vzdálenost 4 km (2 NM) od bodu dotyku. 

8.9.6.1.8 Letadlu provádějícímu radarové 
přiblížení by se mělo: 

a) přikázat provést nezdařené přiblížení za 
následujících okolností: 

i) když se letadlo jeví, že je v nebezpečné poloze 
na konečném přiblížení; nebo 

ii) z důvodů provozních konfliktů; nebo 

iii) neobdrží-li se povolení k přistání od 
procedurálního řídícího do doby, kdy letadlo 
dosáhne vzdálenost 4 km (2 NM) od bodu 
dotyku nebo jiné takové vzdálenosti, která byla 
dohodnuta s letištní řídící věží; nebo 

iv) podle instrukcí letištního řídícího; nebo 
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b) doporučit provést nezdařené přiblížení za 
následujících okolností: 

i) když letadlo dosáhne polohy, z níž se jeví, že 
úspěšné přiblížení nemůže být dokončeno; 
nebo  

ii) není-li letadlo vidět na situačním zobrazení po 
určitou dobu během posledních 4 km  
(2 NM) přiblížení; nebo 

iii) jsou-li pochybnosti o poloze nebo identifikaci 
letadla v kterékoliv části konečného přiblížení.  

Ve všech takových případech by měl být pilotovi 
oznámen důvod příkazu nebo doporučení. 

8.9.6.1.9 Nevyžadují-li mimořádné okolnosti 
jinak, příkazy radarového řídícího vztahující se 
k nezdařenému přiblížení by měly být v souladu 
s předepsanými postupy nezdařeného přiblížení 
a měly by udávat hladinu, do níž má letadlo stoupat, 
a kurz k udržení letadla v prostoru nezdařeného 
přiblížení během postupu nezdařeného přiblížení. 

8.9.7 Postupy pro konečná přiblížení 

8.9.7.1 Přiblížení přehledovým radarem 

8.9.7.1.1 Konečné přiblížení s použitím 
výhradně přehledového radaru by nemělo být 
prováděno, je-li k dispozici přesný přibližovací radar, 
ledaže meteorologické podmínky jsou takové, že je 
přiměřená jistota, že přiblížení přehledovým radarem 
může být úspěšně dokončeno. 

8.9.7.1.2 Přiblížení přehledovým radarem musí 
být prováděno jen s vhodně umístěným zařízením 
k tomu účelu výslovně schváleným příslušným 
úřadem ATS a se situačním zobrazením speciálně 
značeným k poskytování informací o poloze vzhledem 
k prodloužené ose dráhy, která má být použita, 
a o vzdálenosti od bodu dotyku. 

8.9.7.1.3 Při provádění přiblížení přehledovým 
radarem řídící musí: 

a) oznámit pilotovi při nebo před zahájením 
konečného přiblížení bod, ve kterém bude 
přiblížení přehledovým radarem ukončeno; 

b) oznámit letadlu, když se přibližuje k bodu, ve 
kterém by podle výpočtu mělo být zahájeno 
klesání, a těsně před dosažením tohoto bodu jej 
informovat o bezpečné nadmořské výšce / výšce 
nad překážkami a instruovat pilota, aby klesal 
a prověřil uplatňovaná minima; 

c) předávat instrukce o směru v souladu s technikou 
přesného přiblížení (viz ust. 8.9.7.2.4); 

d) předávat vzdálenost od bodu dotyku obvykle 
každé 2 km (každou NM), s výjimkou, jak je 
stanoveno v ust. 8.9.7.1.4; 

e) každé 2 km (každou NM) současně se vzdáleností 
také vysílat předem vypočítané hladiny, které by 
mělo letadlo prolétávat, aby dodrželo sestupovou 
dráhu; 

f) ukončit přiblížení přehledovým radarem: 

i) ve vzdálenosti 4 km (2 NM) od bodu dotyku, 
s výjimkou, jak je stanoveno v ust. 8.9.7.1.4; 
nebo 

ii) dříve, než letadlo vletí do prostoru trvalého 
radarového rušení; nebo  

iii) když pilot hlásí, že může provést vizuální 
přiblížení; 

podle toho, co nastane dříve. 

8.9.7.1.4 Když to podle rozhodnutí příslušného 
úřadu ATS přesnost radarového zařízení dovoluje, 
přiblížení přehledovým radarem se smí provádět až 
na práh dráhy nebo k předepsanému bodu ve 
vzdálenosti menší než 4 km (2 NM) od bodu dotyku. 
V takovém případě: 

a) informace o vzdálenosti a hladině se musí 
předávat každý kilometr (každou polovinu NM);  

b) od osmého kilometru (4 NM) od bodu dotyku by 
nemělo být přerušeno vysílání na dobu delší než 
pět sekund; 

c) řídící by neměl být odpovědný za žádné jiné 
činnosti než ty přímo spojené s jednotlivým 
přiblížením. 

8.9.7.1.5 Hladiny, kterými by mělo letadlo 
proletět, aby dodržovalo požadovanou sestupovou 
dráhu, a odpovídající vzdálenosti od bodu dotyku 
musí být vypočítány předem a zobrazeny takovým 
způsobem, aby je měl dotyčný řídící trvale k dispozici. 

Poznámka: Viz The Air Traffic Services Planning 
Manual (ICAO Doc 9426) týkající se výpočtu hladin. 

8.9.7.2  Přiblížení přesným radarem 

8.9.7.2.1 Povinnosti řídícího přesného přiblížení  

Během doby, kdy řídící je zaměstnán řízením 
přesného přiblížení, by neměl být odpovědný za 
žádné jiné činnosti než ty přímo spojené s tímto 
jednotlivým přiblížením. 

8.9.7.2.2 Předání řízení 

Řízení letadla, jemuž má být poskytnuto přiblížení 
přesným radarem, se musí předat řídícímu 
pověřenému přesným přiblížením ve vzdálenosti ne 
méně než 2 km (1 NM) od bodu nalétnutí sestupové 
dráhy, pokud není stanoveno jinak příslušným úřadem 
ATS. 

8.9.7.2.3  Spojení 

Po převzetí řízení letadla řídícím odpovědným za 
přesné přiblížení se musí provést prověrka spojení na 
kmitočtu, který bude použit při přesném přiblížení, 
a pilotovi se musí oznámit, že se potvrzování příjmu 
dalšího vysílání nepožaduje. Potom by se vysílání 
nemělo přerušit na dobu víc než pět sekund, pokud je 
letadlo na konečném přiblížení. 

8.9.7.2.4 Informace o směru a opravy  

8.9.7.2.4.1 Pilot musí být v pravidelných 
intervalech informován o poloze letadla vzhledem 
k prodloužené ose dráhy. Opravy kurzu se musí 
předávat dle potřeby k přivedení letadla zpět na 
prodlouženou osu dráhy. 
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8.9.7.2.4.2 V případě směrových odchylek by pilot 
neměl provádět opravy, pokud mu to není výslovně 
nařízeno.  

8.9.7.2.5 Informace o výšce a úpravy  

8.9.7.2.5.1 Letadlu se musí oznámit, když se 
přibližuje k bodu nalétnutí sestupové dráhy, a těsně 
před nalétnutím sestupové dráhy se musí letadlu 
přikázat, aby zahájilo klesání a prověřilo uplatněnou 
nadmořskou výšku / výšku rozhodnutí. Potom se musí 
letadlu v pravidelných intervalech oznamovat jeho 
poloha vzhledem k sestupové dráze. Když se 
nepožadují žádné opravy, letadlu by se mělo 
v pravidelných intervalech oznamovat, že je na 
sestupové dráze. Odchylky od sestupové dráhy se 
musí letadlu oznámit současně s instrukcemi k úpravě 
rychlosti klesání, jestliže opravy prováděné letadlem 
se nejeví dostatečné. Letadlu se musí oznámit, 
jakmile se začne vracet k sestupové dráze a když je 
těsně před dosažením sestupové dráhy. 

8.9.7.2.5.2  V případě odchylek od sestupové 
dráhy by měl pilot provádět opravy na základě 
informací přijatých od řídícího, i když mu to nebylo 
výslovně přikázáno.  

8.9.7.2.5.3 Před tím, než letadlo dosáhne bod ve 
vzdálenosti 4 km (2 NM) od bodu dotyku nebo podle 
potřeby ve větší vzdálenosti u rychlejších letadel, se 
odchylky od sestupové dráhy do určité míry tolerují 
a informace o výšce nemusí udávat skutečnou 
hodnotou v metrech (nebo stopách) nad nebo pod 
sestupovou dráhou, pokud není nutné zdůraznit 
rychlost změny nebo velikost odchylky. Od této 
vzdálenosti by se měly letadlu oznamovat jakékoliv 
odchylky od sestupové dráhy raději v údajích 
vzdálenosti (metrů nebo stop) nad nebo pod 
sestupovou dráhou. K urychlení opravy pilotem, je-li to 
nezbytné, by mělo stačit obvykle použití důrazu při 
vysílání informace (např. „STÁLE JEŠTĚ 20 metrů 
(60 stop) nebo příliš nízko“).  

8.9.7.2.5.4  Dojde-li během přiblížení přesným 
přibližovacím radarem k poruše výškového prvku 
radaru, musí to řídící ihned oznámit letadlu. Je-li to 
možné, řídící musí přejít na přiblížení přehledovým 
radarem a oznámit letadlu opravenou minimální 
bezpečnou nadmořskou výšku / výšku nad 
překážkami. Případně by měly být předány instrukce 
pro nezdařené přiblížení. 

8.9.7.2.6 Informace o vzdálenosti 

Vzdálenost od bodu dotyku by měla být vysílána 
v intervalech 2 km (1 NM), dokud letadlo nedosáhne 
vzdálenosti 8 km (4 NM) od bodu dotyku. Potom by se 
informace o vzdálenosti měly vysílat v častějších 
intervalech, přesto by však měla být dávána přednost 
poskytování informací o směru, výšce a vedení. 

8.9.7.2.7 Ukončení přiblížení přesným radarem 

Přiblížení přesným radarem končí, když letadlo 
dosáhne bodu, v němž sestupová dráha protíná 
bezpečnou nadmořskou výšku / výšku nad 
překážkami. Přesto se však musí pokračovat 
v předávání informací, dokud letadlo nepřeletí práh 
dráhy nebo dokud se nedostane do takové 
vzdálenosti od prahu dráhy, kterou může stanovit 

příslušný úřad ATS, s uvážením výkonnosti 
používaného zařízení. Považuje-li to řídící přesného 
přiblížení za nezbytné, může sledovat přiblížení až 
k bodu dotyku a může pokračovat v předávání 
informací. V takovém případě musí oznámit letadlu, 
když je nad prahem dráhy. 

8.9.7.2.8 Nezdařená přiblížení  

Když informace poskytované výškovým prvkem 
radaru ukazují, že letadlo může zahájit nezdařené 
přiblížení, řídící musí učinit následující: 

a) je-li dostatek času k obdržení odpovědi od pilota 
(např. když je letadlo více než 4 km (2 NM) od 
bodu dotyku), řídící musí vyslat letadlu jeho výšku 
nad sestupovou dráhou a dotázat se pilota, zda-li 
zamýšlí provést nezdařené přiblížení. Potvrdí-li to 
pilot, musí mu řídící předat instrukce pro 
nezdařené přiblížení (viz ust. 8.9.6.1.8); 

b) není-li dostatek času k obdržení odpovědi od pilota 
(např. když je letadlo 4 km (2 NM) nebo méně od 
bodu dotyku), mělo by se pokračovat v přesném 
přiblížení s důrazným upozorněním letadla na 
odchylku a mělo by se skončit v bodě normálního 
ukončení. Je-li podle výškových informací zřejmé, 
že letadlo provádí nezdařené přiblížení buď před, 
nebo za bodem normálního ukončení, musí řídící 
předat instrukce pro nezdařené přiblížení (viz 
ust. 8.9.6.1.8). 

8.10 Používání přehledového systému 

ATS v letištní službě řízení  

8.10.1 Funkce 

8.10.1.1 Schválí-li tak příslušný úřad ATS a za 
podmínek jím předepsaných, smí se přehledového 
systému ATS používat při poskytování letištní služby 
řízení k výkonu následujících činností: 

a) monitorování letové trajektorie letadel na 
konečném přiblížení; 

b) monitorování letové trajektorie ostatních letadel 
v blízkosti letiště; 

c) zajišťování rozstupů uvedených v ust. 8.7.3 mezi 
za sebou odlétajícími letadly; a 

d) poskytování navigační pomoci letům VFR. 

8.10.1.2 Zvláštní lety VFR nesmí být 
vektorovány, pokud si to nevynutí zvláštní okolnosti, 
jakými jsou například nouze. 

8.10.1.3 Při vektorování letů VFR se musí 
věnovat pozornost tomu, aby se zajistilo, že dotyčné 
letadlo náhle nevstoupí do meteorologických 
podmínek pro let podle přístrojů. 

8.10.1.4 Při předepisování podmínek a postupů 
pro použití přehledového systému ATS při 
poskytování letištní služby řízení musí příslušný úřad 
ATS zajistit, aby dostupnost a využívání přehledového 
systému ATS nemělo nežádoucí dopad na vizuální 
pozorování letištního provozu.  

Poznámka: Řízení letištního provozu je založeno 
zejména na tom, že letištní řídící vizuálně pozoruje 
provozní plochu a blízkost letiště. 
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8.10.2 Používání přehledových systémů 

ATS pro řízení pohybu po zemi  

Poznámka: Požadavky týkající se systémů pro 
vedení a řízení pohybu po zemi (SMGCS) jsou 
obsaženy v Předpisu L 14, Hlava 9. Návod pro 
používání pojezdového radaru (SMR) a dalších 
rozšířených funkcí je obsažen v Manual of Surface 
Movement Guidance and Control Systems (ICAO 
Doc 9476) a v Advanced Surface Movement 
Guidance and Control Systems (A-SMGCS) Manual 
(ICAO Doc 9830). 

8.10.2.1  Všeobecná ustanovení 

8.10.2.1.1  Používání pojezdového radaru (SMR) 
by se mělo vztahovat k provozním podmínkám 
a požadavkům příslušného letiště (tj. podmínkám 
dohlednosti, hustotě provozu a uspořádání letiště). 

8.10.2.1.2  Systémy SMR musí v maximální 
možné míře umožňovat zjištění a zobrazení pohybů 
všech letadel a vozidel na provozní ploše jasným 
a jednoznačným způsobem.  

8.10.2.1.3  Indikace poloh letadel a vozidel 
mohou být zobrazeny v symbolické nebo 
nesymbolické formě. Kde jsou na zobrazení 
k dispozici formuláře, měl by systém umožňovat 
manuální nebo automatizované přiřazení identifikace 
letadel a vozidel. 

8.10.2.2 Činnosti 

8.10.2.2.1 SMR by se měl používat k rozšíření 
možnosti vizuálního pozorování provozu na provozní 
ploše a k zajištění přehledu o provozu na těch částech 
provozní plochy, které nemohou být pozorovány 
vizuálně. 

8.10.2.2.2 Informace zobrazené na displeji SMR 
se mohou využívat, aby pomohly k: 

a) monitorování, zda letadla a vozidla na provozní 
ploše dodržují povolení a instrukce; 

b) zjištění, že dráha je volná před přistáním nebo 
vzletem; 

c) poskytování informací o místním význačném 
provozu na provozní ploše nebo v její blízkosti; 

d) určování polohy letadel a vozidel na provozní 
ploše; 

e) poskytování směrových informací pro pojíždění 
letadlu, požaduje-li tak pilot nebo považuje-li to 

řídící za nezbytné. S výjimkou mimořádných 
okolností, například nouzí, by takové informace 
neměly být vydávány formou instrukcí 
stanovujících určitý kurz; a 

f) poskytování pomoci a rad pohotovostním 
vozidlům. 

8.10.2.3 Identifikace letadel  

Kde se používá přehledový systém ATS, mohou být 
letadla identifikována jedním nebo více 
z následujících postupů: 

a) porovnáním určité indikace polohy s: 

i) polohou letadla vizuálně pozorovanou řídícím; 

ii) polohou letadla hlášenou pilotem; nebo 

iii) identifikovanou indikací polohy zobrazenou na 
situačním zobrazení; 

b) předáním identifikace, kde je tak schváleno 
příslušným úřadem ATS; a 

c) automatizovanými identifikačními postupy, když je 
tak schváleno příslušným úřadem ATS. 

 

8.11 Používání přehledového systému 

ATS v letové informační službě 

Poznámka: Používání přehledového systému ATS 
při poskytování letové informační služby nezbavuje 
velitele letadla kterékoliv z jeho odpovědností, včetně 
konečného rozhodnutí týkajícího se jakékoliv 
navrhované změny letového plánu. 

8.11.1 Činnosti 

8.11.1.1 Informací zobrazených na situačním 
zobrazení se smí používat, aby se identifikovaným 
letadlům poskytly:  

a) informace týkající se jakéhokoliv letadla 
pozorovaného na trati, která je konfliktní s tratí 
identifikovaného letadla, a návrhy nebo rady 
k vyhnutí; 

b) informace o poloze význačného počasí a, pokud je 
to proveditelné, rady letadlům, jak nejlépe obletět 
takové prostory nepříznivého počasí  
(viz poznámka v ust. 8.6.9.2); 

c) informace pomáhající letadlu při navigaci.  
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