ODDÍL I - HLAVA 1

PŘEDPIS L 6/III

ODDÍL I - VŠEOBECNÁ ČÁST
HLAVA 1 - DEFINICE

Když jsou následující výrazy použity v tomto předpisu,
mají následující význam:
Bezpečná nadmořská výška nad překážkami
(OCA) (Obstacle clearance altitude) nebo
bezpečná výška nad překážkami (OCH) (Obstacle
clearance height)
Nejnižší nadmořská výška nebo nejnižší výška nad
úrovní příslušného prahu dráhy nebo nad úrovní
letiště stanovená k tomu, aby byla splněna kritéria
bezpečné výšky nad překážkami.
Poznámka 1:
Bezpečná nadmořská výška nad
překážkami se vztahuje ke střední hladině moře
a bezpečná výška nad překážkami se vztahuje
k výšce prahu dráhy nad mořem, nebo v případě
postupů nepřesného přístrojového přiblížení k výšce
letiště nad mořem nebo výšce prahu dráhy nad
mořem, jestliže je více než 2 m (7 ft) níže, než výška
letiště nad mořem. Bezpečná výška nad překážkami
pro postup přiblížení okruhem se vztahuje k výšce
letiště nad mořem.
Poznámka 2:
Jsou-li použity oba pojmy, lze je
s výhodou psát ve tvaru bezpečná nadmořská
výška/výška nad překážkami a zkracovat „OCA/H“.
Bezpečná rychlost vzletu (VTOSS) (Take-off safety
speed)
Minimální rychlost, při níž bude dosaženo stoupání
s nepracujícím kritickým motorem, jestliže ostatní
motory pracují v mezích schválených provozních
omezení.
Poznámka:
Shora uvedená rychlost může být
měřena podle přístrojů, nebo může být dosažena
postupem přesně vymezeným v letové příručce.
Bezpečné vynucené přistání (Safe forced landing)
Nevyhnutelné přistání nebo přistání na vodu
s přiměřenou pravděpodobností, že nedojde ke
zranění osob na palubě ani na zemi.
Bod posledního návratu (Point of no return)
Poslední možný geografický bod, ze kterého může
letadlo pokračovat na letiště určení, stejně jako na
dostupné náhradní letiště na trati, stanovené pro daný
let.
Bod rozhodnutí o přistání (LDP) (Landing decision
point)
Bod používaný ke stanovení výkonnosti při přistání,
z něhož ještě lze při selhání motoru bezpečně
pokračovat v přistávání, nebo zahájit postup
nezdařeného přiblížení.
Poznámka:
LDP se používá pouze u vrtulníků
pro provoz 1. třídy výkonnosti.

Bod rozhodnutí o vzletu (TDP) (Take-off decision
point)
Bod použitý ke stanovení výkonnosti při vzletu,
z něhož ještě lze při selhání motoru přerušit vzlet
nebo ve vzletu bezpečně pokračovat.
Poznámka:
TDP se používá pouze u vrtulníků
pro provoz 1. třídy výkonnosti.
Člen letové posádky (Flight crew member)
Člen posádky s průkazem způsobilosti, pověřený
povinnostmi nezbytnými pro provoz letadla během
doby letové služby.
Člen posádky (Crew member)
Osoba určená provozovatelem do služby v letadle
během doby letové služby.
Definovaný bod po vzletu (DPATO) (Defined point
after take-off)
Bod ve fázi vzletu a počátečního stoupání, před
kterým není zabezpečena schopnost vrtulníku
pokračovat bezpečně v letu s jedním nepracujícím
motorem a může být nezbytné provést vynucené
přistání.
Definovaný bod před přistáním (DPBL) (Defined
point before landing)
Bod ve fázi přiblížení a přistání, za kterým není
zabezpečena
schopnost
vrtulníku
pokračovat
bezpečně v letu s jedním nepracujícím motorem
a může být nezbytné provést vynucené přistání.
Poznámka:
Definované body se vztahují pouze
na vrtulníky pro provoz 2. třídy výkonnosti.
Doba letové služby (Flight duty period)
Celková doba od okamžiku, kdy člen letové posádky
nastoupil službu po době odpočinku a před
vykonáním letu nebo řady letů do okamžiku, kdy je
zproštěn všech povinností po skončení letu nebo řady
letů.
Doba letu - vrtulníky (Flight time - helicopters)
Celková doba od okamžiku, kdy se rotory vrtulníku
začnou otáčet, do okamžiku, kdy vrtulník naposled
zastaví na konci tohoto letu a rotory se zastaví.
Poznámka 1:
Státy mohou poskytnout návod pro ty
případy, které definice doby letu nepopisuje nebo
povolit obvyklé postupy. Příklady: posádka se mění
bez zastavení rotorů; po letu následuje postup při
proudu rotorů pracujícího motoru. V každém případě
je čas, kdy rotory pracují mezi úseky letu, započítán
do doby letu.
Poznámka 2:
Tato definice je určena pouze pro
účely předpisů o době letu a době ve službě.
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Doba odpočinku (Rest period)
Jakýkoliv časový úsek, během kterého je člen letové
posádky zproštěn na zemi všech povinností
ukládaných mu provozovatelem.
Dráhová dohlednost RVR (Runway visual range)
Vzdálenost,
na
kterou
může
pilot
letadla
nacházejícího se na ose RWY vidět denní dráhové
značení nebo návěstidla ohraničující RWY nebo
vyznačující její osu.
Elektronické letové informační zařízení (Electronic
flight bag (EFB))
Elektronický informační systém sestávající z vybavení
a aplikací pro letovou posádku, který umožňuje
ukládání, aktualizaci, zobrazování a zpracování
funkcionalit EFB k podpoře letového provozu nebo
povinností posádky.
Fáze přiblížení a přistání - vrtulníky (Approach and
landing phase - helicopters)
Část letu z výšky 300 m (1 000 ft) nad plochou
konečného přiblížení a vzletu, jestliže byl let plánován
s překročením této výšky, nebo v ostatních případech
od zahájení sestupu k bodu přistání nebo
nezdařeného přiblížení.
Fáze traťového letu (En-route phase)
Část letu od konce vzletu a fáze počátečního stoupání
do začátku fáze přiblížení a přistání.
Poznámka:
Kde nemůže být zajištěna bezpečná
vzdálenost od překážek vizuálně, musí se lety
plánovat tak, aby tato bezpečná vzdálenost byla
zajištěna. Pro případ vysazení kritického motoru jsou
povinni provozovatelé přijmout alternativní postupy.
Fáze vzletu a počátečního stoupání (Take-off and
initial climb phase)
Část letu od začátku vzletu do výšky 300 m nad
plochou konečného přiblížení a vzletu, jestliže je
plánováno překročení této výšky nebo v ostatních
případech do konce stoupání.
Helidek (Helideck)
Heliport umístěný na plovoucí nebo pevné konstrukci
mimo břeh.
Heliport (Heliport)
Letiště nebo vymezená plocha na konstrukci určená
buď zcela, nebo zčásti pro přílety, odlety a pozemní
pohyby vrtulníků.
Poznámka 1:
Pokud je v celém tomto předpisu
používán výraz „heliport“, je tím myšleno, že výraz se
také použije pro letiště určená především pro použití
letouny.
Poznámka 2:
Vrtulníky mohou být provozovány na
a z ploch jiných než heliporty.
Hustě osídlený prostor (Congested area)
Prostor, který je ve velkoměstě, městě nebo osadě
používán převážně k bydlení, obchodním činnostem
nebo rekreaci.

10.11.2016
Změna č. 20-A

Hustě osídlené nehostinné prostředí (Congested
hostile environment)
Nehostinné prostředí uvnitř hustě osídlené oblasti.
Integrovaný oděv pro přežití (Integrated survival
suit)
Oděv pro přežití, který splňuje společné požadavky
na oděv pro přežití a záchrannou vestu.
Kombinovaný systém vidění (Combined vision
system (CVS))
Systém zobrazující obrazy kombinací elektronického
systému pro zlepšení viditelnosti (EVS) a syntetického
systému vidění (SVS).
Komunikace založená na výkonnosti (PBC)
(Performace-based communication)
Komunikace založená na výkonnostních specifikacích
vztahujících se na poskytování letových provozních
služeb.
Poznámka:
Specifikace
RCP
obsahují
požadavky na komunikační výkonnost, která je
přidělena
systémovým
složkám
z pohledu
zajišťovaného spojení a související přenosové doby,
spojitosti,
dostupnosti,
integrity,
bezpečnosti
a funkčnosti nezbytných pro navrhovaný provoz
v souvislosti s příslušným konceptem vzdušného
prostoru.
Konečné přiblížení stálým klesáním
(Continuous descent final approach)

(CDFA)

Technika, odpovídající postupům stabilizovaného
přiblížení, pro let v úseku konečného přiblížení
postupem nepřesného přístrojového přiblížení stálým
klesáním, bez přechodu do horizontálního letu,
z nadmořské výšky/výšky fixu konečného přiblížení
nebo vyšší, do bodu přibližně 15 m (50 ft) nad prahem
dráhy pro přistání nebo do bodu, kde by pro daný typ
letadla měl začít manévr podrovnání.
Letadlo (Aircraft)
Zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej
v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi
vůči zemskému povrchu.
Letecké práce (Aerial work)
Provoz letadla, při kterém se letadla používá pro
zvláštní služby jako pro zemědělství, stavebnictví,
snímkování, zeměměřičství, leteckou reklamu,
pozorování a hlídkování, pátrání a záchranu.
Letiště (Aerodrome)
Vymezená plocha na zemi nebo na vodě (včetně
budov, zařízení a vybavení), určená buď zcela, nebo
z části pro přílety, odlety a pozemní pohyby letadel.
Letová provozní služba (ATS) (Air traffic service)
Výraz
zahrnující
letovou
informační
službu,
pohotovostní službu, letovou poradní službu a službu
řízení letového provozu (oblastní službu řízení,
přibližovací službu řízení nebo letištní službu řízení).
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Letová příručka (Flight manual)
Průvodní doklad k osvědčení letové způsobilosti
obsahující omezení, v jejichž rozsahu je letadlo
považováno za způsobilé. Dále obsahuje pokyny
a informace nezbytné pro členy letové posádky
k bezpečnému provozu letadla.

k výšce letiště nad mořem nebo k výšce prahu dráhy
nad mořem, jestliže je práh dráhy více než 2 m (7 ft)
níže, než je výška letiště nad mořem. Minimální výška
pro klesání pro přiblížení okruhem je vztažena k výšce
letiště nad mořem.

Letově způsobilý (Airworthy)
Stav letadla, motoru, vrtule nebo letadlové části, kdy
vyhovuje svému schválenému návrhu a je ve stavu
pro bezpečný provoz.

Poznámka 2:
Požadovanou vizuální referencí se
rozumí, že pilot vidí dostatečně dlouho takovou část
vizuálních prostředků nebo prostoru pro přiblížení, aby
mohl stanovit polohu letadla vůči zamýšlené dráze
letu a rychlost její změny. V případě přiblížení
okruhem je požadovanou vizuální referencí viditelnost
dráhy a jejího okolí.

Letový plán (Flight plan)
Předepsané informace vztahující se k zamýšlenému
letu letadla nebo jeho části, poskytované stanovištím
řízení letového provozu.

Poznámka 3:
Jsou-li použity oba pojmy, lze je pro
zjednodušení psát ve tvaru minimální nadmořská
výška /výška pro klesání „MDA/H“.

Letový zapisovač (Flight recorder)
Jakýkoliv typ zapisovače zastavěný v letadle pro účely
získaní údajů k doplnění vyšetřování nehod nebo
událostí.

Motor (Engine)
Motor použitý nebo určený k použití pro pohon letadla.
Skládá se přinejmenším ze součástí a vybavení
nutných pro jeho funkci a řízení, ale nezahrnuje
vrtuli/nosné rotory (jsou-li použity).

Lidská výkonnost (Human performance)
Schopnosti a omezení člověka, které mají vliv na
bezpečnost a účinnost leteckého provozu.
Maximální hmotnost (Maximum mass)
Největší hmotnost, při které letadlo
předpisům způsobilosti pro vzlet.

vyhovuje

Meteorologické podmínky pro let podle přístrojů
(IMC) (Instrument meteorological conditions)
Meteorologické podmínky vyjádřené dohledností,
vzdáleností od oblačnosti a výškou základny nejnižší
*
význačné oblačné vrstvy , které jsou horší než
předepsaná minima meteorologických podmínek pro
let za viditelnosti.
Poznámka:
Stanovená
minima
pro
meteorologické podmínky pro let za viditelnosti jsou
obsažena v Hlavě 4 Předpisu L 2.
*

dle definice v předpisu L 2

Meteorologické podmínky pro let za viditelnosti
(VMC) (Visual meteorological conditions)
Meteorologické podmínky vyjádřené dohledností,
vzdáleností od oblačnosti a výškou základny nejnižší
*
význačné oblačné vrstvy , které jsou stejné nebo lepší
než předepsaná minima.
Poznámka:
Stanovená
minima
pro
meteorologické podmínky pro let za viditelnosti jsou
obsažena v Hlavě 4 Předpisu L 2.

Nadmořská výška rozhodnutí (DA) (Decision
altitude) nebo výška rozhodnutí (DH) (Decision
height (DH)
Stanovená nadmořská výška nebo výška při 3D
přiblížení podle přístrojů, ve které musí být zahájen
postup nezdařeného přiblížení, nebylo-li dosaženo
požadované vizuální reference pro pokračování
v přiblížení.
Poznámka 1: Nadmořská výška rozhodnutí (DA) je
vztažena ke střední hladině moře a výška rozhodnutí
DH je vztažena k výšce prahu dráhy nad mořem.
Poznámka 2: Požadovanou vizuální referencí se
rozumí, že pilot by měl vidět po dostatečnou dobu tu
část vizuálních prostředků nebo přibližovacího
prostoru, aby vyhodnotil polohu letadla a rychlost její
změny ve vztahu k požadované dráze letu. Při
provozu III. Kategorie, při výšce rozhodnutí, je
požadovaná vizuální reference ta, která se stanovuje
pro příslušný postup a provoz.
Poznámka 3: V případech, kdy se používají oba
výrazy, mohou být popisovány ve formě nadmořská
výška rozhodnutí/výška rozhodnutí a zkracovány
„DA/H“.
Náhradní heliport (Alternate heliport)
Heliport, na který vrtulník může pokračovat, když
přistání na heliportu zamýšleného přistání nebo
pokračování v letu na tento heliport není možné nebo
žádoucí. Náhradní heliporty zahrnují následující:

* dle definice v Předpisu L 2
Minimální nadmořská výška pro klesání (MDA)
(Minimum descent altitude) nebo minimální výška
pro klesání (MDH) (Minimum descent height)
Stanovená nadmořská výška nebo výška při 2D
přiblížení podle přístrojů nebo při přiblížení okruhem,
pod kterou se nesmí klesat bez požadované vizuální
reference.

Náhradní heliport při vzletu (Take-off alternate)
Náhradní heliport, na kterém může vrtulník přistát,
je-li to nezbytné krátce po vzletu, kdy není možné
použít heliport vzletu.
Náhradní heliport na trati (En-route alternate)
Heliport, na kterém vrtulník bude moci přistát,
jestliže se na trati dostane do mimořádné nebo
nouzové situace.

Poznámka 1:
Minimální nadmořská výška pro
klesání (MDA) je vztažena ke střední hladině moře
a minimální výška pro klesání (MDH) je vztažena

I-1-3

10.11.2016
Změna č. 20-A

PŘEDPIS L 6/III

ODDÍL I - HLAVA 1

Náhradní heliport určení (Destination alternate)
Náhradní heliport, na kterém bude vrtulník moci
přistát, jestliže přistání na heliportu určení není
možné nebo žádoucí.
Poznámka: Heliport odletu může být pro daný let
i náhradním heliportem na trati nebo náhradním
heliportem určení.
Navigace
založená
na
výkonnosti
(Performance-based navigation)

(PBN)

Prostorová navigace založená na výkonnostních
požadavcích pro letadla provozovaná na tratích ATS,
na postupech přiblížení podle přístrojů nebo ve
stanoveném vzdušném prostoru.
Poznámka: Výkonnostní požadavky jsou vyjádřeny
navigačními specifikacemi (specifikace RNAV,
specifikace RNP) ve vztahu k přesnosti, integritě,
spojitosti, dostupnosti a funkčnosti, nezbytné pro
navrhovaný
provoz
v souvislosti
s příslušným
konceptem vzdušného prostoru.
Navigační specifikace (Navigation specification)

Nehostinné prostředí (Hostile environment)
Prostředí, ve kterém:
a) nemůže být provedeno bezpečné vynucené
přistání, protože
plocha
a
její
okolní
prostředí je nevhodné; nebo
b) osoby na palubě vrtulníku nemohou být
odpovídajícím způsobem chráněny před živly;
nebo
c) odezva/schopnost pátrání a záchrany není
zajištěna v souladu s předpokládaným vystavením
(vlivu prostředí); nebo
d) ohrožení osob nebo majetku na zemi je
nepřijatelné.
Nehostinné prostředí jiné než hustě osídlené
(Non-congested hostile environment)
Nehostinné prostředí mimo hustě osídlený prostor.

Soubor požadavků pro letadlo a letovou posádku
nezbytných k podpoře provozu s navigací založenou
na výkonnosti ve stanoveném vzdušném prostoru.
Existují dva druhy navigačních specifikací:
Specifikace požadované navigační výkonnosti
(RNP). Navigační specifikace založená na prostorové
navigaci, která zahrnuje požadavky na sledování
výkonnosti a varování, označovaná zkratkou RNP,
např. RNP 4, RNP APCH.
Specifikace
prostorové
navigace
(RNAV).
Navigační specifikace založená na prostorové
navigaci, která nezahrnuje požadavky na sledování
výkonnosti a varování, označovaná zkratkou RNAV,
např. RNAV 5, RNAV 1.
Poznámka 1: Performance-based Navigation Manual
(PBN) (Doc 9613), Volume II obsahuje podrobný
návod pro navigační specifikace.
Poznámka 2: Výraz RNP, který byl dříve definován
jako „vyhlášení navigační výkonnosti nezbytné pro
provoz v definovaném vzdušném prostoru“ byl
z tohoto Předpisu odstraněn, jelikož byl koncept RNP
nahrazen konceptem PBN. Výraz RNP je nyní v tomto
předpisu
používán
výhradně
v souvislosti
s navigačními specifikacemi, které vyžadují sledování
výkonnosti a varování. Např. RNP 4 se vztahuje
k letadlu a provozním požadavkům, které obsahují
požadavek na výkonnost v příčném směru 4 NM
s palubním sledováním výkonnosti a varováním, které
jsou podrobně popsány v PBN Manual (Doc 9613).
Nebezpečné zboží (Dangerous goods)
Předměty nebo látky, které mohou ohrožovat zdraví,
bezpečnost, majetek nebo životní prostředí a které
jsou uvedeny na seznamu nebezpečného zboží
v technických
instrukcích
nebo
které
jsou
v těchto instrukcích klasifikovány.
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Poznámka:
Třídění nebezpečného zboží je
uvedeno v Předpise L 18 - Bezpečná letecká doprava
nebezpečného zboží (dále viz Technické instrukce pro
bezpečnou přepravu nebezpečného zboží - Doc
9284).

Noc (Night)
Doba
mezi
koncem
občanského
soumraku
a začátkem občanského svítání nebo jiný podobný
časový úsek mezi západem a východem slunce, který
může stanovit příslušný úřad.
Poznámka: Občanský soumrak končí večer, když
střed slunečního disku je 6 stupňů pod
horizontem, a občanské svítání začíná ráno, když je
střed slunečního disku 6 stupňů pod horizontem.
Obchodní letecká doprava (Commercial air
transport operation)
Provoz letadla zahrnující dopravu cestujících, nákladu
nebo pošty za náhradu nebo náhradu nájmu.
Oprava (Repair)
Obnova výrobku letadlové techniky do stavu letové
způsobilosti, který zajišťuje, že dané letadlo vyhovuje
navrhovaným hlediskům příslušných požadavků
letové způsobilosti na jeho konstrukci, použitým pro
vydání Typového osvědčení příslušného typu letadla
poté, co byl výrobek letadlové techniky poškozen
nebo opotřeben.
Osvědčení leteckého provozovatele (AOC) (Air
operator certificate)
Osvědčení opravňující provozovatele provádět přesně
vymezenou obchodní leteckou dopravu.
Palubní průvodčí (Cabin crew member)
Člen posádky pověřený provozovatelem nebo
velitelem letadla povinnostmi v zájmu bezpečnosti
cestujících, který však nesmí být členem letové
posádky.
Plocha konečného přiblížení a vzletu (FATO) (Final
approach and take-off area)
Stanovená plocha, nad kterou se provádí postup
konečného přiblížení do visení anebo k přistání, a ze
které se zahajuje vzletový manévr. Když se
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FATO používá pro provoz vrtulníků první třídy
výkonnosti, zahrnuje prostor přerušeného vzletu.

o CDFA viz Předpis L 8168 Část I, Hlava 1, Díl 4,
ust. 1.7 a 1.8.

Polohový maják nehody (ELT) (Emergency locator
transmitter)
Obecný
pojem
popisující
zařízení
vysílající
charakteristické signály na přidělených kmitočtech,
která lze podle použití uvádět do činnosti samočinně
nárazem nebo ručně. ELT může být kterýkoliv z dále
uvedených:

Postup
přesného
přiblížení
(Precision
approach (PA) procedure)
Postup přiblížení podle přístrojů založený na
navigačních systémech (ILS, MLS, GLS a SBAS
Kategorie I) navržený pro 3D přiblížení podle
přístrojů druhu A nebo B.
Postup přiblížení s vertikálním vedením (APV)
(Approach procedure with vertical guidance)
Postup přiblížení podle přístrojů založený
na navigaci založené na výkonnosti (PBN)
navržený pro 3D přiblížení podle přístrojů druhu A.

Automatický pevný polohový maják nehody
(ELT(AF)) (Automatic fixed ELT)
ELT pevně zabudovaný do letadla, uváděný do
činnosti automaticky.
Automatický přenosný polohový maják nehody
(ELT(AP)) (Automatic portable ELT)
ELT automaticky uváděný do činnosti, pevně
zabudovaný do letadla, který lze snadno vyjmout
z daného letadla.
Polohový maják nehody samočinně uváděný
do pracovní polohy (ELT(AD)) (Automatic
deployable ELT)
ELT pevně zabudovaný do letadla, který se
automaticky uvede do pracovní polohy a činnosti
nárazem a v některých případech také
hydrostatickými snímači. Ruční uvedení do
pracovní polohy je rovněž možné.
Záchranný polohový maják nehody (ELT(S))
(Survival ELT)
ELT, který lze vyjmout z letadla, uložený tak, aby
usnadňoval použití v případě nouze a ruční
uvedení do činnosti osobami, které přežily nehodu.
Postup přiblížení podle přístrojů (IAP) (Instrument
approach procedure)
Řada předem stanovených manévrů s orientací podle
letových přístrojů, které zajišťují výškovou ochranu
od překážek při letu od fixu počátečního přiblížení
nebo, kde je to použitelné, od počátku stanovené
příletové tratě k bodu, ze kterého může být provedeno
přistání nebo jestliže není možno dokončit přistání, do
polohy, ve které se aplikují kritéria bezpečných výšek
nad překážkami pro vyčkávání nebo při letu na trati.
Postupy přiblížení podle přístrojů jsou klasifikovány
takto:

Poznámka:
ust. 2.2.8.3.

Druhy přiblížení podle přístrojů viz

Pozemní odbavení (Ground handling)
Nezbytné služby pro letadla přilétávající na letiště
a odlétávající z letišť, které jsou jiné než letové
provozní služby.

Program údržby (Maintenance programme)
Dokument, který popisuje stanovené úkoly pravidelné
údržby a jejich lhůty splnění a s tím spojené postupy,
stejně
jako
program
spolehlivosti,
nezbytný
k bezpečnému provozu letadla, kterého se týká.
Prostorová navigace (RNAV) (Area navigation)
Způsob navigace, který umožňuje letadlu provést let
po jakékoliv požadované letové dráze v dosahu
pozemního nebo kosmického navigačního zařízení
nebo v rozsahu možnosti vlastního vybavení letadla
nebo kombinací obojího.
Poznámka:
Prostorová
navigace
zahrnuje
navigaci založenou na výkonnosti, stejně tak jako jiné
činnosti, které nesplňují definici navigace založené na
výkonnosti.

Postup nepřesného přístrojového přiblížení
(Non-precision approach (NPA) procedure)
Postup přiblížení podle přístrojů navržený pro 2D
přiblížení podle přístrojů druhu A.

Prostředí jiné než nehostinné (Non-hostile
environment)
Prostředí, ve kterém:
a) může být provedeno vynucené přistání, protože
plocha a její okolní prostředí je vhodné;
b) osoby
na
palubě
vrtulníku
mohou
být
odpovídajícím způsobem chráněny před živly;
c) je zajištěna odezva/schopnost pátrání a záchrany
v souladu
s předpokládaným
vystavením
(vlivu prostředí); a
d) ohrožení osob nebo majetku na zemi je přijatelné;
Poznámka:
Ty části hustě osídlené oblasti, které
splňují výše uvedené požadavky, jsou považovány za
prostředí jiné než nehostinné.

Poznámka: Postup nepřesného přístrojového
přiblížení může používat techniku konečného
přiblížení stálým klesáním (CDFA). CDFA
s poradním vedením VNAV vypočítaným palubním
vybavením (viz Předpis L 8168, Část I, Díl 4, Hlava
1, ust. 1.8.1) je považováno za 3D přiblížení podle
přístrojů.
CDFA
s manuálním
výpočtem
požadované rychlosti klesání je považováno za 2D
přiblížení podle přístrojů. Pro více informací

Provoz (Operations)
Činnost nebo skupina činností, které jsou vystaveny
stejnému nebo podobnému nebezpečí a které
vyžadují soubor stanoveného vybavení nebo splnění
a udržení pilotních dovedností k odstranění nebo
zmírnění rizika takového nebezpečí.
Poznámka: Takové činnosti by měly zahrnovat, ale
nemusí být omezeny na provoz v pobřežních vodách,
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nebo

leteckou

Provoz v pobřežních vodách (Offshore operations)
Takový provoz, jehož značná část letů je prováděna
nad oblastmi moře z míst a na místa v pobřežních
vodách. Takový provoz zahrnuje, ale není zcela
omezen na podporu zařízení pro těžbu ropy, plynu
a nerostů
a
přepravu
námořních
lodivodů
v pobřežních vodách.
Provoz 1. třídy výkonnosti (Operations in
performance Class 1)
Provoz o výkonnosti umožňující vrtulníku v případě
selhání kritického motoru bezpečně pokračovat v letu
na vhodnou přistávací plochu, pokud nedojde
k selhání před dosažením bodu rozhodnutí o vzletu
nebo po přeletu bodu rozhodnutí o přistání;
v takových případech by měl být vrtulník schopen
přistát v prostoru přerušeného vzletu nebo přistání.
Provoz 2. třídy výkonnosti (Operations in
performance Class 2)
Provoz o výkonnosti umožňující vrtulníku v případě
selhání kritického motoru bezpečně pokračovat v letu
na vhodnou přistávací plochu, kromě toho když dojde
k selhání na začátku vzletového manévru nebo na
konci přistávacího manévru; v takových případech
může být vyžadováno vynucené přistání.
Provoz 3. třídy výkonnosti
performance Class 3)

(Operations

in

Provoz o výkonnosti vyžadující v případě selhání
kritického motoru kdykoliv během letu vynucené
přistání.
Provoz všeobecného letectví (General aviation
operation)
Provoz letadel jiný než obchodní letecká doprava
nebo letecké práce.
Provozní letový plán (Operational flight plan)
Plán provozovatele pro bezpečné provedení letu
založený na výkonnosti vrtulníku, provozních
omezeních, významných očekávaných podmínkách
na trati, která má být dodržena a heliportech
souvisejících s letem.
Provozní minima heliportu (Heliport operating
minima)
Meze použitelnosti heliportu pro:
a) vzlet, vyjádřené dráhovou dohledností a/nebo
dohledností a je-li to nezbytné podmínkami
oblačnosti;
b) přistání při 2D přiblížení podle přístrojů,
vyjádřené
dohledností
a/nebo
dráhovou
dohledností
a
minimální
nadmořskou
výškou/výškou pro klesání (MDA/H) a, je-li to
nezbytné, podmínkami oblačnosti
c)
přistání při 3D přiblížení podle přístrojů,
vyjádřené
dohledností
a/nebo
dráhovou
dohledností a nadmořskou výškou rozhodnutí/
výškou rozhodnutí (DA/H) odpovídající druhu
a/nebo kategorii provozu.
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Provozní příručka (Operations manual)
Příručka obsahující postupy, pokyny a směrnice pro
výkon povinností provozních pracovníků.
Provozní příručka letadla (Aircraft operating
manual)
Příručka přijatá státem provozovatele, obsahující
normální, mimořádné a nouzové postupy, kontrolní
seznamy povinných úkonů, omezení, informace
o výkonech, detaily systémů letadla a jiný závažný
materiál k provozu letadla.
Poznámka:
Provozní příručka letadla je částí
provozní příručky.
Provozní specifikace (Operations specifications)
Oprávnění,
podmínky
a
omezení
spojené
s Osvědčením leteckého provozovatele a podléhající
podmínkám v Provozní příručce.
Provozní řízení (Operational control)
Uplatňování pravomoci na zahájení, pokračování,
odklonění nebo ukončení letu v zájmu bezpečnosti
letadla, pravidelnosti a efektivnosti letu.
Provozovatel (Operator)
Osoba, organizace nebo podnik provozující letadla
nebo nabízející jejich provoz.
Průhledový zobrazovač (Head-up display)
Zobrazovací systém, který předává letové informace
na přední část vnějšího zorného pole pilota.
Přehled
založený
na
výkonnosti
(PBS)
(Performance-based surveillance) (PBS)
Přehled založený na výkonnostních specifikacích
vztahujících se na poskytování letových provozních
služeb.
Poznámka:
Specifikace
RSP
obsahují
požadavky na přehledovou výkonnost, která je
přidělena
systémovým
složkám
z
pohledu
zajišťovaného přehledu a související doby doručení
dat, spojitosti, dostupnosti, integrity, přesnosti
přehledových
dat,
bezpečnosti
a
funkčnosti
nezbytných pro navrhovaný provoz v souvislosti
s příslušným konceptem vzdušného prostoru.
Přiblížení podle přístrojů (Instrument approach
operations)
Přiblížení a přistání využívající přístroje pro navigační
vedení letadla založené na postupu přiblížení podle
přístrojů. Pro provedení přiblížení podle přístrojů
existují dvě metody:
a)

dvojrozměrné (2D) přiblížení podle přístrojů
s využitím pouze směrového vedení; a

b)

trojrozměrné (3D) přiblížení podle přístrojů
s využitím směrového a vertikálního vedení.

Poznámka: Směrové a vertikální vedení se vztahuje
k vedení zajišťovanému buď:
a)

pozemními radionavigačními prostředky; nebo

b)

počítačem generovanými navigačními daty
z pozemních navigačních zařízení, z kosmických
navigačních zařízení nebo z vlastního vybavení
letadla nebo jejich kombinací.
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Příručka postupů organizace údržby (Maintenance
organization´s procedures manual)
Dokument schválený vedoucím organizace údržby,
který obsahuje podrobný popis struktury organizace
údržby a odpovědnosti vedení údržby, rozsahu prací,
zařízení, postupů údržby a zabezpečování jakosti
nebo systému kontrol.

Specifikace požadované přehledové výkonnosti
(RSP) (Required surveillance performance (RSP)
specification)
Soubor požadavků na poskytování letové provozní
služby a na související pozemní zařízení, schopnost
letadla a operace potřebné pro podporu přehledu
založeného na výkonnosti.

Příručka
pro
řízení
údržby
(Operator´s
maintenance control manual)
Dokument, který popisuje nezbytné postupy
provozovatele, které zajišťují, že všechna práce
pravidelné a nepravidelné údržby je na letadle
provozovatele
provedena
včas
kontrolovaným
a uspokojivým způsobem.

Stát letiště (State of the aerodrome)
Stát, na jehož území je letiště umístěno.
Poznámka:
Vztahuje se také k heliportům
a k místům přistání.

Psychoaktivní látky (Psychoactive substances)
Alkohol, opiáty, kanabinoidy, sedativa a hypnotika,
kokain, další psychostimulanty, halucinogeny a těkavá
rozpouštědla, kdežto káva a tabák se nezahrnují.
Referent pro letový provoz/letový dispečer (Flight
operation officer/flight dispatcher)
Osoba, jmenovaná provozovatelem, zapojená v řízení
a dozoru letového provozu, ať už s průkazem
způsobilosti nebo bez něj, vhodně kvalifikovaná
v souladu s Předpisem L 1, která podporuje, informuje
a/nebo je nápomocna veliteli letadla při bezpečném
provádění letu.
Série letů (Series of flights)
Série letů, jsou po sobě jdoucí lety, které:
a) začínají a končí v rámci 24hodinové doby; a
b) jsou všechny provedeny stejným velitelem letadla.
Seznam minimálního vybavení (MEL) (Minimum
equipment list)
Seznam zpracovaný provozovatelem pro daný typ
letadla v souladu se Základním seznamem
minimálního vybavení (MMEL) nebo přísněji, který
umožňuje provoz letadla s určitým vybavením mimo
provoz na začátku letu za přesně vymezených
podmínek.
Seznam povolených odchylek na draku (CDL)
(Configuration deviation list)
Seznam zpracovaný organizací, odpovědnou za
typový návrh, schválený leteckým úřadem státu
projekce, který uvádí externí části typu letadla, které
mohou být postrádány na začátku letu a který
obsahuje, je-li to nezbytné, informace spojené
s provozním omezením a korekcí letové výkonnosti.
Specifikace požadované komunikační výkonnosti
(RCP) (Required communication performance
(RCP) specification)
Soubor požadavků na poskytování letové provozní
služby a na související pozemní zařízení, schopnost
letadla a operace potřebné pro podporu komunikace
založené na výkonnosti.

Stát provozovatele (State of the operator)
Stát, ve kterém má provozovatel hlavní sídlo podniku
nebo stát, ve kterém je registrován, nemá-li takové
hlavní sídlo podniku.
Stát zápisu do rejstříku (State of registry)
Stát, v jehož rejstříku je letadlo zapsáno.
Poznámka:
V
případě
registrace
letadla
mezinárodní letecké společnosti na jiném než
národním základě jsou státy, které ustavily tuto
společnost, povinny společně a nerozdílně převzít
závazky státu zápisu do rejstříku, vyplývající z Úmluvy
o mezinárodním civilním letectví. Viz Rezoluce Rady
z 14. prosince 1967 Aircraft Operated by International
Operating Agencies, která může být nalezena v Policy
and Guidance Material on the Economic Regulation of
International Air Transport (Doc 9587).
Syntetický systém vidění (Synthetic vision system
(SVS))
Systém zobrazující z údajů odvozené syntetické
obrazy vnější scény z pohledu pilotního prostoru.
Systém dokumentace bezpečnosti letů (Flight
safety documents system)
Soubor
vzájemné
dokumentace
zavedený
provozovatelem shrnující a uspořádávající informace
nezbytné pro letový a pozemní provoz, a zahrnující
jako minimum Provozní příručku a Příručku řízení
údržby provozovatele.
Systém pro zlepšení viditelnosti (Enhanced Vision
System (EVS))
Systém zobrazující elektronicky obrazy vnější scény
v reálném čase prostřednictvím zobrazovacích
snímačů.
Poznámka:
EVS nezahrnuje systémy snímání
nočního vidění (NVIS).
Systém
řízení
bezpečnosti
management system (SMS))

(SMS)

(Safety

Systematický přístup k řízení bezpečnosti zahrnující
nezbytné organizační struktury, odpovědnosti, zásady
a postupy.

Úsek konečného přiblížení (FAS) (Final approach
segment)
Takový úsek postupu přiblížení podle přístrojů, ve
kterém je dokončeno přivedení letadla do směru
přistání a klesání na přistání.
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Údržba (Maintenance)
Provádění úkonů, potřebných k zajištění zachování
letové způsobilosti letadla, zahrnující kteroukoliv
z následujících činností nebo jejich kombinaci:
generální opravu, prohlídku, výměnu dílů, odstranění
závady a provedení modifikace nebo opravy.
Uvolnění do provozu (Maintenance release)
Dokument, který obsahuje osvědčení potvrzující, že
k němu vztažené práce údržby byly ukončeny
uspokojujícím způsobem, ve shodě se schválenými
údaji a postupy popsanými v Příručce postupů
organizace údržby, nebo jiným rovnocenným
systémem.

z nichž jedna nebo více smí být na začátku letu mimo
provoz. Tento seznam může být spojován se
zvláštními provozními podmínkami, omezeními nebo
postupy.
Zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (Flight
simulation training device)
Kterýkoliv ze tří uvedených druhů, na němž lze na
zemi simulovat podmínky letu.
Letový simulátor (Flight simulator)
který věrně znázorňuje pilotní prostor určitého typu
letadla tím, že realisticky napodobuje indikace
a ovládací činnosti mechanických, elektrických,
elektronických a jiných palubních soustav, obvyklé
prostředí členů letové posádky, letové výkony
a vlastnosti daného typu letadla.

Velitel letadla (Pilot-in-command)
Pilot určený provozovatelem nebo, v případě
všeobecného letectví, vlastníkem k velení a pověřený
provedením bezpečného letu.

Trenažér letových postupů (Flight procedures
trainer)
který znázorňuje prostředí pilotního prostoru
a napodobuje odezvy přístrojů, jednoduché
ovládací činnosti mechanických, elektrických,
elektronických a jiných palubních soustav, letové
výkony a vlastnosti letadla určité kategorie.

Vrtulník (Helicopter)
Letadlo těžší než vzduch schopné letu převážně
působením aerodynamických sil vznikajících na
jednom nebo více poháněných rotorech, jejichž osy
jsou v podstatě svislé.
Poznámka:
Některé státy používají výraz
„rotorové letadlo“ jako alternativní výraz pro „vrtulník“.

Trenažér základů letu podle přístrojů (Basic
instrument flight trainer)
který je vybaven vhodnými přístroji a napodobuje
prostředí pilotního prostoru letadla při letu podle
přístrojů.

Vyvýšený heliport (Elevated heliport)
Heliport umístěný na vyvýšené konstrukci nad zemí.
Zachování
letové
způsobilosti
(Continuing
airworthiness)
Soubor postupů, jejichž prostřednictvím letadlo,
motor, vrtule nebo součást vyhovuje platným
požadavkům letové způsobilosti a zůstává ve stavu
pro bezpečný provoz po celou dobu své provozní
životnosti.
Základní seznam minimálního vybavení (MMEL)
(Master minimum equipment list)
Seznam zpracovaný pro konkrétní typ letadla
organizací odpovědnou za typový návrh a schválený
leteckým úřadem státu projekce, obsahující položky,

Zásady
lidských
činitelů
(Human
factors
principles)
Zásady,
které
platí
pro
letecký
projekt/
konstrukci, osvědčování, výcvik, provoz a údržbu
a které se snaží nalézt bezpečné rozhraní mezi
člověkem a ostatními systémovými složkami
správným zvážením lidské výkonnosti.
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