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HLAVA 7 – PŘISTÁNÍ NA JINÉM NEŽ MEZINÁRODNÍM LETIŠTI 

 

A. Všeobecně 

7.1 Každý smluvní stát musí učinit opatření, 
která zajistí, aby jeho státní úřady poskytly veškerou 
pomoc letadlu, které z důvodů, které nemohl ovlivnit 
velitel letadla, přistálo na jiném než mezinárodním 
letišti, a minimalizovaly v takovém případě formality  
a postupy spojené s kontrolou. 

7.2 Velitel letadla, nebo další člen posádky 
s nejvyšší hodností, musí v co nekratší možné lhůtě 
oznámit příslušným státním úřadům příčinu přistání. 

B. Krátké mezipřistání 

7.3 Jestliže je zřejmé, že letadlo může 
v relativně krátké době pokračovat v letu, musí být 
použity následující postupy. 

7.3.1 Prováděná kontrolní opatření musí být 
zaměřena na to, aby odlet mohl být uskutečněn 
s nezměněným nákladem na palubě. Jestliže náklad 
nebo jeho část nemůže být z provozních nebo jiných 
důvodů dále přepravována stejným letadlem, státní 
úřady musí urychlit formality týkající se odbavení  
a musí spolupracovat při další rychlé přepravě tohoto 
nákladu do místa určení. 

7.3.2 Státní úřady musí určit, je-li to nutné, 
odpovídající prostor, který je pod jejich úplnou 
kontrolou,  kde se mohou cestující a posádka po dobu 
zastavení zdržovat. 

7.3.3 Od velitele letadla nesmí být vyžadováno, 
aby žádal o povolení ke vzletu více než jeden státní 
orgán (kromě nezbytných povolení od řízení letového 
provozu). 

C. Nepokračování v letu 

7.4 Jestliže je zřejmé, že odlet letadla bude 
značně zdržen, nebo že v letu nelze pokračovat, musí 
být přijata následující opatření. 

7.4.1 Velitel letadla v době, kdy očekává pokyny 
od příslušných státních úřadů nebo pokud on nebo 
posádka nemůže s těmito úřady navázat kontakt, musí 
mít právo přijmout taková nouzová opatření, která 
považuje za nezbytná k zajištění zdraví a bezpečnosti 
cestujících a posádky a k  zabránění nebo 
minimalizaci poškození nebo zničení letadla a jeho 
nákladu. 

7.4.2 Cestujícím a posádce musí být povoleno 
zajistit si odpovídající ubytování do doby, než budou 
vyřízeny nezbytné formality, pokud tyto formality nelze 
vyřídit ihned. 

7.4.3 Pokud je z bezpečnostních důvodů 
požadováno vyložení nákladu, zásob  
a nedoprovázených zavazadel z letadla, musí být tyto 
umístěny nedaleko a musí zde zůstat až do doby 
vyřízení nezbytných formalit. 

7.4.4 Postupy zacházení s poštou se řídí platnými 
předpisy Světové poštovní unie (Universal Postal 
Union). 
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