
   

  

EVROPSKÝ PARLAMENT 
2004 2009 

Dokument ze zasedání 

C6-0090/2006 
2000/0069(COD) 

CS 
 

16/03/2006 

 

Společný postoj 
Společný postoj Rady ze dne 9. března 2006 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizaci technických požadavků 
a správních postupů v oblasti civilního letectví 

 

 

   Doc. 13376/1/2005 
   Prohlášení               
   05918/2006    
   KOM(2006)0128 

 

CS           CS 

  





 
13376/1/05 REV 1  DC/mk 122 
PŘÍLOHA DG C III   CS 

 

2) Vizuální reference. Minima pro vzlet musí být zvolena tak, aby zajišťovala orientaci postačující 

k řízení letounu jak v případě přerušeného vzletu za nepříznivých okolností, tak i v případě 

pokračování ve vzletu po poruše kritické pohonné jednotky. 

 

3) Požadovaná dráhová dohlednost/dohlednost 

 

i) Minima stanovená provozovatelem pro vzlet vícemotorových letounů s takovou výkonností, 

že v případě selhání kritické pohonné jednotky v libovolném bodě vzletu mohou buď 

zastavit, nebo pokračovat ve vzletu, dosáhnout výšky 1500 ft nad letištěm a přelétnout 

všechny překážky v požadované bezpečné výšce, musí být vyjádřena hodnotami dráhové 

dohlednosti/dohlednosti, které nesmí být nižší než hodnoty uvedené v tabulce 1 s 

výjimkami uvedenými v bodě 4) níže: 

 

Tabulka 1 

Dráhová dohlednost/dohlednost pro vzlet 

 

Dráhová dohlednost/dohlednost pro vzlet 

Prostředky Dráhová dohlednost/dohlednost 
(pozn. 3) 

Žádné (pouze ve dne) 500 m 

Dráhová postranní světla nebo osové značky 250/300 m  
(pozn. 1 a 2) 

Dráhová postranní světla, osová dráhová řada 200/250 m  
(pozn. 1) 

Dráhová postranní světla, osová dráhová řada a vícenásobné 
informace o dráhové dohlednosti 

150/200 m 
(pozn. 1 a 4) 

 

Pozn. 1: Vyšší hodnoty platí pro letouny kategorie D. 

Pozn. 2:  Pro noční lety se požadují alespoň dráhová postranní světla a koncová světla dráhy. 
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Pozn. 3: Hlášenou hodnotu dráhové dohlednosti/dohlednosti pro počáteční část rozjezdu může 

nahradit odhad pilota. 

Pozn. 4:  Požadované hodnoty dráhové dohlednosti musí být dosaženo na všech příslušných 

měřících místech s výjimkou uvedenou v poznámce 3. 

 

ii) Pro vícemotorové letouny, jejichž výkonnost jim neumožňuje splnit podmínky výše 

uvedeného bodu a) 3) i) v případě poruchy kritické pohonné jednotky, může být nezbytné 

okamžitě znovu přistát, vidět překážky v prostoru vzletu a vyhnout se jim. Takové letouny 

smí být provozovány s použitím níže uvedených minim pro vzlet za předpokladu, že jsou 

schopny dodržet platné bezpečné výšky nad překážkami v případě selhání motoru ve 

stanovené výšce. Minima pro vzlet stanovená provozovatelem musí být založena na výšce, z 

níž lze konstruovat čistou dráhu vzletu s jednou nepracující pohonnou jednotkou. Použitá 

minima dráhové dohlednosti nesmí být nižší než libovolná ze dvou hodnot uvedených v 

tabulce 1 výše nebo v následující tabulce 2. 

 

Tabulka 2 

Předpokládaná výška nad dráhou při poruše motoru v závislosti na dráhové dohlednosti/dohlednosti 

 
Dráhová dohlednost/dohlednost pro vzlet – dráha 

letu 

Předpokládaná výška nad 
dráhou při poruše motoru 

Dráhová 
dohlednost/dohledno

st (pozn. 2) 

< 50 ft 200 m 

51 – 100 ft 300 m 

101 – 150 ft 400 m 

151 – 200 ft 500 m 

201 – 300 ft 1000 m 

> 300 ft 1500 m (pozn. 1) 

 



 
13376/1/05 REV 1  DC/mk 124 
PŘÍLOHA DG C III   CS 

Pozn. 1: 1500 m se rovněž použije, nelze-li zkonstruovat přesnou dráhu vzletu. 

 

Pozn. 2:  Hlášenou dráhovou dohlednost/dohlednost pro počáteční část rozjezdu může nahradit 

odhad pilota. 

 

iii) Není-li k dispozici hlášení dráhové dohlednosti ani meteorologické dohlednosti, nesmí velitel 

letadla zahájit vzlet, pokud nemůže určit, zda aktuální podmínky splňují použitelná vzletová 

minima. 

 

4) Výjimky z bodu a) 3) i): 

 

i) Provozovatel smí snížit minima pro vzlet na 125 m dráhové dohlednosti (letouny 

kategorie A, B a C) nebo na 150 m (letouny kategorie D), jsou-li splněny požadavky 

uvedené v bodech A) až E) a s výhradou schválení úřadu, jestliže: 

 

A) jsou v platnosti postupy provozu za podmínek nízké dohlednosti; 

 

B) jsou v činnosti dráhová osová světla velké svítivosti s roztečemi 15 m nebo 

menšími a dráhová postranní světla velké svítivosti s roztečemi 60 m nebo 

menšími; 

 

C) členové letových posádek úspěšně dokončili výcvik na letovém simulátoru; 

 



 
13376/1/05 REV 1  DC/mk 125 
PŘÍLOHA DG C III   CS 

D) na začátku rozjezdu je z pilotního prostoru vidět úsek 90 m a 

 

E) požadované hodnoty dráhové dohlednosti bylo dosaženo na všech příslušných 

měřících místech. 

 

ii) Provozovatel letounu vybaveného schváleným systémem bočního vedení při vzletu smí 

snížit minima dráhové dohlednosti pro vzlet pod 125 m (letouny kategorie A, B a C) nebo 

150 m (letouny kategorie D), avšak nikoliv pod 75 m, pokud je k dispozici ochrana dráhy 

a prostředky jako pro přistání za provozních podmínek III. kategorie s podmínkou, že 

snížení minim schválí úřad. 

 

b) Přístrojové přiblížení 

 

1) Minima systému 

 

i) Provozovatel zajistí, aby minima systému pro postupy přístrojového přiblížení 

založená na použití ILS bez sestupového majáku (pouze kurzový maják), na VOR, 

NDB, SRA a VDF nebyla nižší než hodnoty minimální výšky pro klesání (MDH) 

uvedené v tabulce 3. 
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Tabulka 3 

Minima systému pro přístrojové přiblížení 

 

Minima systému 

Zařízení Nejnižší MDH 

ILS (bez sestupového majáku – LLZ) 250 ft 
SRA (končící v ½ NM) 250 ft 

SRA (končící v 1 NM) 300 ft 

SRA (končící ve 2 NM) 350 ft 

VOR 300 ft 

VOR/DME 250 ft 

NDB 300 ft 

VDF (QDM a QGH) 300 ft 

 
2) Minimální výška pro klesání. Provozovatel zajistí, aby minimální výška pro klesání pro 

přístrojové přiblížení nebyla menší než buď: 

 

i) bezpečná výška/hladina nad překážkami (OCH/OCL) pro danou kategorii letounu; nebo 

 

ii) minimum systému. 
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3) Vizuální reference. Pilot nesmí pokračovat v přiblížení pod MDA/MDH, jestliže zřetelně 

nevidí alespoň jednu z těchto vizuálních referencí jím rozlišitelných pro zamýšlenou dráhu: 

 

i) prvky přibližovací světelné soustavy; 

 

ii) práh dráhy; 

 

iii)  prahové značky; 

 

iv) prahová světla; 

 

v) světla označení prahu dráhy; 

 

vi) sestupový vizuální indikátor; 

 

vii) dotykové pásmo nebo značky dotykového pásma; 

 

viii) světla dotykového pásma; 
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ix) dráhovou postranní řadu; nebo 

 

x) jiné vizuální reference schválené úřadem. 

 

4) Požadovaná dráhová dohlednost. Nejnižší minima, která provozovatel může použít pro 

přístrojové přiblížení, jsou: 

Tabulka 4a 

Dráhová dohlednost pro přístrojové přiblížení – úplná zařízení 

 

Minima pro přístrojové přiblížení  
Úplná zařízení (pozn. 1, 5, 6 a 7) 

MDH Dráhová dohlednost/kategorie 
letounu 

 A B C D 
250 – 299 ft 800 m 800 m 800 m 1200 

m 
300 – 449 ft 900 m 1000 

m 
1000 

m 
1400 

m 
450 – 649 ft 1000 

m 
1200 

m 
1200 

m 
1600 

m 
650 ft 
a více 

1200 
m 

1400 
m 

1400 
m 

1800 
m 
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Tabulka 4b 

Dráhová dohlednost pro přístrojové přiblížení – neúplná zařízení 

 

Minima pro přístrojové přiblížení  
Neúplná zařízení (pozn. 2, 5, 6 a 7) 

MDH Dráhová dohlednost/kategorie letounu 

 A B C D 

250 – 299 ft 1000 m 1100 m 1200 m 1400 m 

300 – 449 ft 1200 m 1300 m 1400 m 1600 m 
450 – 649 ft 1400 m 1500 m 1600 m 1800 m 

650 ft 
a více 

1500 m 1500 m 1800 m 2000 m 
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Tabulka 4c 

Dráhová dohlednost pro přístrojové přiblížení – základní zařízení 

 

Minima pro přístrojové přiblížení 
Základní zařízení (pozn. 3, 5, 6 a 7) 

MDH Dráhová dohlednost/kategorie letounu 

 A B C D 

250 – 299 ft 1200 m 1300 m 1400 m 1600 m 

300 – 449 ft 1300 m 1400 m 1600 m 1800 m 
450 – 649 ft 1500 m 1500 m 1800 m 2000 m 

650 ft 
a více 

1500 m 1500 m 2000 m 2000 m 

 

Tabulka 4d 

Dráhová dohlednost pro přístrojové přiblížení – bez světelných přibližovacích zařízení 

 

Minima pro přístrojové přiblížení  
Bez světelných přibližovacích zařízení (pozn. 4, 5, 6 a 7) 

MDH Dráhová dohlednost/kategorie letounu 
 A B C D 

250 – 299 ft 1000 m 1500 m 1600 m 1800 m 

300 – 449 ft 1500 m 1500 m 1800 m 2000 m 

450 – 649 ft 1500 m 1500 m 2000 m 2000 m 

650 ft 
a více 

1500 m 1500 m 2000 m 2000 m 
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Pozn. 1: Úplnými zařízeními se rozumí dráhové značky, 720 m nebo více dlouhá světelná 

přibližovací soustava se světly velké nebo střední svítivosti, dráhová postranní řada, 

prahová světla a koncová světla dráhy. Světla musí být rozsvícena. 

 

Pozn. 2: Neúplnými zařízeními se rozumí dráhové značky, 420-719 m dlouhá světelná 

přibližovací soustava se světly velké nebo střední svítivosti, dráhová postranní řada, 

prahová světla a koncová světla dráhy. Světla musí být rozsvícena. 

 

Pozn. 3: Základními zařízeními se rozumí dráhové značky, světelná přibližovací soustava kratší 

než 420 m se světly velké nebo střední svítivosti, libovolná délka světelné přibližovací 

soustavy se světly malé svítivosti, dráhová postranní řada, prahová a koncová světla 

dráhy. Světla musí být rozsvícena. 

 

Pozn. 4: Bez světelných přibližovacích zařízení znamená, že jsou k dispozici dráhové značky, 

dráhová postranní řada, prahová a koncová světla dráhy nebo nejsou k dispozici vůbec 

žádná světla. 

 

Pozn. 5: Tabulky lze použít pouze pro obvyklá přiblížení s jmenovitým sklonem sestupu nejvýše 

4°. Při větších sklonech sestupu se obvykle požaduje, aby v minimální výšce pro klesání 

bylo vidět vizuální sestupové naváděcí zařízení (např. PAPI). 

 

Pozn. 6: Výše uvedená čísla jsou buď hlášené dráhové dohlednosti, nebo meteorologické 

dohlednosti převedené na dráhovou dohlednost jako v bodě h) níže. 

 

Pozn. 7: Minimální výška pro klesání uvedená v tabulkách 4a, 4b, 4c a 4d se vztahuje k 

prvotnímu výpočtu minimální výšky pro klesání. Při výběru s ní spojené dráhové 

dohlednosti není nutné brát v úvahu zaokrouhlování na nejbližších deset stop, které se 

může provádět z provozních důvodů, např. při přepočtech na minimální nadmořskou 

výšku pro klesání (MDA). 
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5) Noční provoz. Pro noční provoz musí být rozsvícena minimálně dráhová postranní řada, 

prahová a koncová světla dráhy. 

 

c) Přesné přístrojové přiblížení – provozní podmínky I. kategorie 

 

1) Obecně. Provozem za provozních podmínek I. kategorie je přesné přístrojové přiblížení 

a přistání s použitím ILS, MLS nebo PAR s výškou rozhodnutí nejméně 200 ft a s 

dráhovou dohledností nejméně 550 m. 

 

2) Výška rozhodnutí. Provozovatel zajistí, aby výška rozhodnutí pro přesné přístrojové 

přiblížení I. kategorie nebyla menší než: 

 

i) nejmenší výška rozhodnutí určená letovou příručkou letounu, pokud je v ní 

uvedena; 

 

ii) nejmenší výška, do níž lze použít prostředek pro přesné přístrojové přiblížení 

bez požadované vizuální reference; 

 

iii) bezpečná výška/hladina nad překážkami (OCH/OCL) pro danou kategorii letounu; 

nebo 

 

iv) 200 ft. 
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3) Vizuální reference. Pilot nesmí pokračovat v přiblížení pod výšku rozhodnutí pro provozní 

podmínky I. kategorie stanovenou podle bodu c) 2), jestliže zřetelně nevidí alespoň jednu 

z těchto vizuálních referencí jím rozlišitelných pro zamýšlenou dráhu: 
 

i) prvky přibližovací světelné soustavy; 

 

ii) práh dráhy; 

 

iii) rahové značky; 

 

iv) prahová světla; 

 

v) světla označení prahu dráhy; 

 

vi) sestupový vizuální indikátor; 

 

vii) dotykové pásmo nebo značky dotykového pásma; 

 

viii) světla dotykového pásma nebo 

 

ix) dráhovou postranní řadu. 
 

4) Požadovaná dráhová dohlednost. Nejnižší minima, která provozovatel může použít při letech 

za provozních podmínek I. kategorie, jsou: 
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Tabulka 5 

Dráhová dohlednost pro přiblížení za provozních podmínek I. kategorie v závislosti na zařízeních a 

výšce rozhodnutí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn. 1: Úplnými zařízeními se rozumí dráhové značky, 720 m nebo více dlouhá světelná 

přibližovací soustava se světly velké nebo střední svítivosti, dráhová postranní 

řada, prahová světla a koncová světla dráhy. Světla musí být rozsvícena. 

 

Pozn. 2: Neúplnými zařízeními se rozumí dráhové značky, 420-719 m dlouhá světelná 

přibližovací soustava se světly velké nebo střední svítivosti, dráhová postranní 

řada, prahová světla a koncová světla dráhy. Světla musí být rozsvícena. 

 

Pozn. 3: Základními zařízeními se rozumí dráhové značky, světelná přibližovací soustava 

kratší než 420 m se světly velké nebo střední svítivosti, libovolná délka světelné 

přibližovací soustavy se světly malé svítivosti, dráhová postranní řada, prahová 

a koncová světla dráhy. Světla musí být rozsvícena. 

 

Pozn. 4: Bez světelných přibližovacích zařízení znamená, že jsou k dispozici dráhové 

značky, dráhová postranní řada, prahová a koncová světla dráhy nebo nejsou 

k dispozici vůbec žádná světla. 

Minima I. kategorie 
Výška 
rozhodnutí 
(pozn.7) 

Zařízení/dráhová dohlednost (pozn. 5) 

 úplné  
(pozn. 1 a 6) 

neúplné 
(pozn. 2 a 6) 

základní  
(pozn. 3 a 6) 

žádné  
(pozn. 4 a 6) 

200 ft 550 m 700 m 800 m 1000 m 
201– 250 ft 600 m 700 m 800 m 1000 m 
251–300 ft 650 m 800 m 900 m 1200 m 
301ft  
a více 

800 m 900 m 1000 m 1200 m 
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Pozn. 5: Výše uvedená čísla jsou buď hlášené dráhové dohlednosti, nebo meteorologické 

dohlednosti převedené na dráhovou dohlednost podle bodu h) níže. 

 

Pozn. 6: Tabulka platí pro obvyklá přiblížení s úhlem sklonu klesání do 4° (stupňů) včetně. 

 

Pozn. 7: Výška rozhodnutí uvedená v tabulce 5 se vztahuje k počátečnímu výpočtu výšky 

rozhodnutí. Při výběru s ní spojené dráhové dohlednosti není nutné brát v úvahu 

zaokrouhlování na nejbližších deset stop, které se může provádět z provozních 

důvodů (např. při vyjádření výšky rozhodnutí nadmořskou výškou). 

 

5) Jednopilotní provoz. Pro jednopilotní provoz musí provozovatel vypočíst minimální 

dráhovou dohlednost pro všechna přiblížení podle OPS 1.430 a tohoto dodatku. 

Dráhová dohlednost pod 800 m není přípustná, vyjma případy použití vhodného 

autopilota připojeného na ILS nebo MLS, kdy se použijí normální minima. Použitá 

výška rozhodnutí nesmí být menší než 1,25 x nejmenší výška použití autopilota. 

 

6) Noční provoz. Pro noční provoz musí být rozsvícena minimálně dráhová postranní řada, 

prahová a koncová světla dráhy. 

 

d) Přesné přístrojové přiblížení – provozní podmínky II. kategorie 

 

1) Obecně. Provozem za provozních podmínek II. kategorie je přesné přístrojové přiblížení 

a přistání s použitím ILS nebo MLS při: 

 

i) výšce rozhodnutí menší než 200 ft, avšak větší než 100 ft, a 

 

ii) dráhové dohlednosti nejméně 300 m. 
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2) Výška rozhodnutí. Provozovatel zajistí, aby výška rozhodnutí pro provoz za provozních 

podmínek II. kategorie, nebyla menší než: 

 

i) nejmenší výška rozhodnutí určená letovou příručkou letounu, pokud je v ní 

uvedena; 

 

ii) nejmenší výška, do níž lze použít prostředek pro přesné přístrojové přiblížení bez 

požadované vizuální reference; 

 

iii) bezpečná výška/hladina nad překážkami (OCH/OCL) pro danou kategorii letounu; 

 

iv) výška rozhodnutí, pro níž má letová posádka oprávnění; nebo 

 

v) 100 ft. 

 

3) Vizuální reference. Pilot nesmí pokračovat v přiblížení pod výšku rozhodnutí 

kategorie II stanovenou podle bodu d) 2), pokud nemá trvalou vizuální referenci podle 

segmentu nejméně tří po sobě jdoucích světel osové řady přibližovací světelné soustavy, 

osové dráhové řady, světel dotykového pásma dráhy nebo postranní dráhové řady či 

jejich kombinace. Tato vizuální reference musí obsahovat příčný prvek přibližovací 

soustavy, tj. její příčku, práh nebo krátkou příčku osvětlení dotykového pásma. 
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4) Požadovaná dráhová dohlednost. Nejnižší minima, která provozovatel může použít pro 

provoz za provozních podmínek II. kategorie, jsou: 

 

Tabulka 6 

Dráhová dohlednost (RVR) pro přiblížení za provozních podmínek II. kategorie v závislosti 

na výšce rozhodnutí 

 

Minima II. kategorie 
V automatickém režimu do výšky menší než výška 

rozhodnutí 
(viz pozn. 1) 

 
 

Výška rozhodnutí 
RVR/kategorie  

letounu A, B a C 
RVR/kategorie  

letounu D 
100 ft – 120 ft 300 m 300 m 

(pozn. 2)/ 350 m 

121 ft – 140 ft 400 m 400 m 
141 ft a více 450 m 450 m 

 

Pozn. 1:  Odkaz na „automatický režim do výšky menší než výška rozhodnutí“ znamená trvalé 

zapnutí systému automatického řízení do výšky, která není větší než 80 % použitelné 

výšky rozhodnutí. Požadavky na letovou způsobilost mohou tedy ovlivnit použitelnou 

výšku rozhodnutí prostřednictvím minimální schválené výšky použití autopilota. 

 

Pozn. 2: 300 m lze použít pro letoun kategorie D provádějící přistání v automatickém režimu. 

 

e) Přesné přístrojové přiblížení – provozní podmínky III. kategorie 

 

1) Obecně. Provoz za provozních podmínek III. kategorie se člení takto: 
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i) Provozní podmínky kategorie III A. Přesné přístrojové přiblížení a přistání s 

použitím ILS nebo MLS při: 

 

A) výšce rozhodnutí nižší než 100 ft a 

 

B) dráhové dohlednosti nejméně 200 m. 

 

ii) Provozní podmínky kategorie III B. Přesné přístrojové přiblížení a přistání s 

použitím ILS nebo MLS při: 

 

A) výšce rozhodnutí nižší než 50 ft nebo bez stanovené výšky rozhodnutí a 

 

B) dráhové dohlednosti nižší než 200 m, nejméně však 75 m. 

 

Pozn.: Pokud výška rozhodnutí (DH) a dráhová dohlednost (RVR) nepatří do stejné 

kategorie, RVR bude určovat kategorii, v níž se provoz zvažuje. 

 

2) Výška rozhodnutí. Provozovatel zajistí, aby výška rozhodnutí pro provoz s výškou 

rozhodnutí nebyla menší než: 

 

i) nejmenší výška rozhodnutí určená letovou příručkou letounu, pokud je v ní 

uvedena; 

 

ii) nejmenší výška, do níž lze použít prostředek pro přesné přístrojové přiblížení 

bez požadované vizuální reference; nebo 

 

iii) výška rozhodnutí, pro níž má letová posádka oprávnění. 
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3) Provoz bez stanovené výšky rozhodnutí. Provoz bez stanovené výšky rozhodnutí lze 

provádět pouze tehdy, pokud: 

 

i) je provoz bez stanovené výšky rozhodnutí povolen letovou příručkou; 

 

ii) prostředek pro přiblížení a zařízení letiště umožňují provoz bez stanovené 

výšky rozhodnutí a 

 

iii) provozovatel má oprávnění k provozu za provozních podmínek III. kategorie 

bez stanovené výšky rozhodnutí. 

 

Pozn.: V případě dráhy pro provoz za provozních podmínek III. kategorie lze předpokládat, že 

umožňuje provoz bez stanovené výšky rozhodnutí, pokud takový provoz není výslovně 

omezen ve vydané letecké informační příručce (AIP) nebo NOTAMem. 

 

4) Vizuální reference 

 

i) Pilot nesmí pokračovat při letu za provozních podmínek kategorie IIIA a IIIB s 

pasivními systémy řízení letu při poruše v přiblížení pod výšku rozhodnutí 

stanovenou podle bodu e) 2), pokud nemá trvalou vizuální referenci nejméně 

podle segmentu tří po sobě jdoucích světel osové řady přibližovací světelné 

soustavy, osové dráhové řady, světel dotykového pásma dráhy nebo postranní 

dráhové řady či jejich kombinace. 

 

ii) Pilot nesmí pokračovat při letu za provozních podmínek kategorie IIIB se 

systémy řízení letu provozuschopnými při poruše v přiblížení pod výšku 

rozhodnutí stanovenou podle bodu e) 2), pokud nemá trvalou vizuální referenci 

zahrnující nejméně jedno světlo dráhové osové řady. 
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iii) Při provozu za provozních podmínek III. kategorie bez stanovené výšky 

rozhodnutí se nepožaduje, aby pilot viděl dráhu před dotykem. 

 

5) Požadovaná dráhová dohlednost. Nejnižší minima, která provozovatel může použít 

při provozu za provozních podmínek III. kategorie, jsou: 

 
 

Tabulka 7 

Dráhová dohlednost (RVR) pro přiblížení III. kategorie v závislosti na DH a systému řízení/vedení 

dojezdu 

 

 
Pozn. 1: Pro letouny certifikované podle CS-AWO pro provoz za každého počasí 321 b 3). 

 

Pozn. 2: Nezbytnost vybavení řízením letů je stanovena v CS-AWO pro provoz za každého 

počasí podle minimální certifikované výšky rozhodnutí. 

 

f) Přiblížení okruhem 

 

1) Nejnižší minima pro provozovatele pro přiblížení okruhem jsou: 

Minima III. kategorie 

Kategorie  
přiblížení 

Výška rozhodnutí (ft)
(pozn. 2) 

Systém řízení 
/vedení dojezdu 

RVR (m) 

III A Méně než 100 ft Nepožaduje se 200 m 

III B Méně než 100 ft Pasivní při poruše 150 m 
(pozn. 1) 

III B Méně než 50 ft Pasivní při poruše 125 m 
III B Méně než 50 ft nebo 

bez výšky rozhod-nutí 
Provozu schopný při
poruše 

75 m 
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Tabulka 8 

Dohlednost a minimální výška pro klesání (MDH) při přiblížení okruhem v závislosti na kategorii 

letounu 

 Kategorie letounu 

 A B C D 

MDH 400 ft 500 ft 600 ft 700 ft 

Minimální 
meteorologická 
dohlednost 

1500 
m 

1600 
m 

2400 
m 

3600 
m 

 

2) Přiblížení okruhem s předepsanými dráhami letu je přípustným postupem ve smyslu 

tohoto bodu. 

 

g) Přiblížení za viditelnosti. Provozovatel nesmí pro přiblížení za viditelnosti použít dráhovou 

dohlednost nižší než 800 m. 

 

h) Převod hlášené meteorologické dohlednosti na dráhovou dohlednost 

 

1) Provozovatel zajistí, aby se převod meteorologické dohlednosti na dráhovou 

dohlednost nepoužíval při výpočtu minim pro vzlet, minim II. a III. kategorie, nebo 

je-li k dispozici hlášená dráhová dohlednost. 

 

Pozn.: Jestliže je RVR hlášena větší než maximální hodnota stanovená provozovatelem 

letiště, např. „RVR více než 1 500 metrů“, není považována za hlášenou RVR v této 

souvislosti a je možno použít převodní tabulku. 

 

2) Provozovatel zajistí, aby při převádění meteorologické dohlednosti na dráhovou 

dohlednost za všech ostatních okolností, než jsou uvedeny v bodě h) 1), byla 

používána tato tabulka: 
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Tabulka 9 

Převod dohlednosti na dráhovou dohlednost (RVR) 
 

Prvky osvětlení v provozu RVR = hlášená meteorologická 
dohlednost x 

 Den Noc 

Přibližovací soustava velké svítivosti 1,5 2,0 

Jiný než výše uvedený druh osvětlení 1,0 1,5 

Žádné osvětlení 1,0 Nepřichází v úvahu 

 
 

Dodatek 2 k OPS 1.430 c) 

Kategorie letounů – provoz za každého počasí 
 

a) Klasifikace letounů 

 

Kritériem pro klasifikaci letounů a jejich zařazení do jednotlivých kategorií je indikovaná 

rychlost nad prahem (VAT), která se rovná pádové rychlosti (VSO) vynásobené 1,3 nebo VS1G 

vynásobené 1,23 v přistávací konfiguraci a s maximální schválenou přistávací hmotností. Je-li 

k dispozici VSO i VS1G, použije se ta, která dává vyšší VAT. Kategorie letounů odpovídající 

hodnotám VAT jsou uvedeny v této tabulce: 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie letounu VAT 
A menší než 91 kt 
B od 91 do 120 kt 
C od 121 do 140 kt 
D od 141 do 165 kt 
E od 166 do 210 kt 
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Přistávací konfiguraci, kterou je nutno vzít v úvahu, definuje provozovatel nebo výrobce 

letounu. 

 

b) Trvalá změna kategorie (maximální přistávací hmotnosti) 

 

1) Provozovatel smí trvale omezit maximální přistávací hmotnost a použít této hmotnosti 

ke stanovení VAT, pokud to schválí úřad. 

 

2) Kategorie vymezená určitému letounu musí být trvalá a nezávislá na měnících se 

podmínkách každodenního provozu. 

 

Dodatek 1 k OPS 1.440 

Provoz za podmínek nízké dohlednosti – obecná provozní pravidla 

 

a) Obecně. Pro zavádění a schvalování provozu za podmínek nízké dohlednosti platí tyto 

postupy. 

 

b) Prokázání provozuschopnosti. Účelem prokázání provozuschopnosti je zjistit nebo potvrdit 

použití a efektivnost příslušných systémů vedení letadla, výcviku, postupů letových posádek, 

programů údržby a příruček k uplatnění schváleného programu kategorie II/III.  

 

1) Pokud je požadována DH 50 ft nebo vyšší, musí být uskutečněno nejméně 30 přiblížení 

a přistání v provozu za použití systémů kategorie II/III instalovaných v každém typu 

letadla. Je-li DH nižší než 50 ft, pak je nutno provést nejméně 100 přiblížení a přistání, 

pokud úřad neschválí jinak. 
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2) Jestliže má provozovatel různé varianty téhož typu letounu, využívající tytéž základní 

systémy řízení letu a zobrazování letových údajů, nebo různé základní systémy řízení 

letu a zobrazování letových údajů na tomtéž typu letadla, musí prokázat, že tyto 

varianty splňují základní kritéria výkonnosti systému, ale nemusí provádět úplné 

prokázání provozuschopnosti pro každou variantu. Úřad může rovněž uznat snížení 

počtu přiblížení a přistání v závislosti na uznání zkušeností získaných jiným 

provozovatelem s AOC vydaným podle OPS 1, který používá stejný typ nebo variantu 

letounu a stejné postupy. 

 

3) Překračuje-li počet neúspěšných přiblížení 5 % z celkového počtu (např. neuspokojivé 

přistání, odpojení systému), program vyhodnocování musí být postupně rozšířen o 

alespoň 10 přiblížení a přistání, dokud není celkový počet výskytu selhání nižší než 

5 %. 

 

c) Shromažďování údajů pro prokázání provozuschopnosti. Každý žadatel vypracuje způsob 

shromažďování údajů (např. formulář, který používá letová posádka) k zaznamenávání 

výkonnosti přiblížení a přistání. Výsledné údaje a shrnutí údajů z prokazování musí být 

poskytnuty úřadu k vyhodnocení. 

 

d) Rozbor údajů. Neuspokojivá přiblížení nebo automatická přistání musí být dokumentována 

a vyhodnocena. 

 

e) Nepřetržité monitorování 

 

1) Provozovatel musí po získání počátečního povolení nepřetržitě monitorovat provoz, aby 

zjistil jakékoli nežádoucí tendence dříve, než se stanou nebezpečnými. K tomuto účelu 

lze využít hlášení letových posádek. 
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2) Po dobu dvanácti měsíců je nutno uchovávat tato hlášení: 

 

i) celkový počet přiblížení provedených typem letounu, jehož palubní vybavení pro 

II. nebo III. kategorii bylo použito k provedení uspokojivých skutečných nebo 

cvičných přiblížení do příslušných minim II. nebo III. kategorie, a 

 

ii) hlášení neuspokojivých přiblížení nebo přistání v automatickém režimu 

rozdělených podle letiště a poznávací značky letounu v tomto členění: 

 

A) závady palubního vybavení; 

 

B) potíže zaviněné pozemním zařízením; 

 

C) nezdařená přiblížení vlivem pokynů řízení letového provozu; nebo 

 

D) jiné příčiny. 

 

3) Provozovatel stanoví postup monitorování výkonnosti systému automatického přistání 

každého letounu. 
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f) Přechodná období 

 

1) Provozovatelé bez předchozích zkušeností s provozem za provozních podmínek II. nebo 

III. kategorie 

 

i) Provozovatel bez předchozích zkušeností s provozem za provozních podmínek II. 

nebo III. kategorie může získat oprávnění k provozu kategorie II nebo IIIA až po 

nejméně šestiměsíční praxi s provozem daného typu letounu za provozních 

podmínek I. kategorie. 

 

ii) Provozovatel může získat oprávnění k provozu za provozních podmínek 

kategorie IIIB po ukončení šesti měsíců provozu za provozních podmínek 

kategorie II nebo IIIA na daném typu letounu. Úřad může při vydávání takovéhoto 

oprávnění požadovat po další období dodržování vyšších minim, než jsou nejnižší 

použitelná minima. Zvyšování minim se bude normálně vztahovat na dráhovou 

dohlednost nebo na omezování provozu bez výšky rozhodnutí a musí být zvoleno 

tak, aby nevyžadovalo žádnou změnu provozních postupů. 

 

2) Provozovatelé s předchozími zkušenostmi s provozem za provozních podmínek II. nebo 

III. kategorie. Úřad může povolit provozovateli s předchozími zkušenostmi s provozem 

za provozních podmínek II. nebo III. kategorie na jeho žádost kratší přechodné období. 

 

g) Údržba vybavení pro provoz II. a III. kategorie a pro vzlety za podmínek nízké dohlednosti. 

Provozovatel společně s výrobcem stanoví pokyny pro údržbu palubních naváděcích systémů 

a zařadí je do svého programu údržby letounu uvedeného v OPS 1.910, který musí být 

schválen úřadem. 
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h) Způsobilost letišť a drah 

 

1) Každý letoun v kombinaci typ/palubní vybavení/dráha musí být ověřen úspěšným 

dokončením nejméně jednoho přiblížení a přistání za podmínek kategorie II nebo 

lepších, které předchází zahájení provozu kategorie III. 

 

2) Pro dráhy s nerovným terénem před prahem dráhy nebo s jinými předvídatelnými nebo 

známými nedostatky musí být každý z letounů v kombinaci typ/palubní vybavení/dráha 

ověřen provozem za podmínek kategorie I nebo lepších, které předchází zahájení 

provozu kategorie II nebo III. 

 

3) Jestliže má provozovatel různé varianty téhož typu letadla využívající tytéž základní 

systémy řízení letu a zobrazování letových údajů nebo různé základní systémy řízení 

letu a zobrazování letových údajů na tomtéž typu letadla, musí prokázat, že tyto 

varianty splňují požadavky na výkonnost systému, ale nemusí provádět úplné prokázání 

provozu pro každou kombinaci varianty/dráhy. 

 

4) Provozovatel používající stejný typ/variantu letounu a kombinace palubního vybavení 

a postupů si může přiznat k dobru zkušenosti a záznamy jiného provozovatele v souladu 

s tímto bodem. 
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Dodatek 1 k OPS 1.450 

Provoz za podmínek nízké dohlednosti – výcvik a kvalifikace 

 

a) Obecně: Provozovatel zajistí, aby programy výcviku letových posádek v provozu 

za podmínek nízké dohlednosti obsahovaly výcvik členěný na výcvikové kurzy na zemi, na 

letovém simulátoru nebo letový výcvik. Provozovatel může zkrátit obsah kurzu stanoveného v 

níže uvedených bodech 2) a 3), pokud je zkrácený obsah přijatelný pro úřad.  

 

1) Členové letových posádek bez zkušeností s lety za provozních podmínek II. nebo 

III. kategorie musí dokončit nezkrácený program výcviku uvedený v bodech b), c) a d). 

 

2) Členové letových posádek se zkušenostmi s lety za provozních podmínek II. nebo 

III. kategorie u jiného provozovatele mohou absolvovat zkrácený kurz výcviku na zemi. 

 

3) Členové letových posádek se zkušenostmi s lety za provozních podmínek II. nebo 

III. kategorie u provozovatele mohou absolvovat zkrácený kurz výcviku na zemi, 

na letovém simulátoru nebo letového výcviku. Zkrácený kurz obsahuje alespoň 

požadavky bodů d) 1), d) 2) i) nebo případně d) 2) ii) a d) 3) i). 

 

b) Pozemní výcvik. Provozovatel zajistí, aby počáteční pozemní výcvik v provozu za podmínek 

nízké dohlednosti obsahoval alespoň: 

 

1) charakteristiku a omezení ILS nebo MLS; 

 

2) charakteristiku vizuálních prostředků; 
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3) charakteristiku mlhy; 

 

4) provozní schopnosti a omezení daného palubního systému; 

 

5) účinky srážek, tvoření a narůstání námrazy, střih větru a turbulenci v nízkých hladinách; 

 

6) účinek charakteristických nesprávných činností letounu; 

 

7) používání a omezení systémů pro vyhodnocení dráhové dohlednosti; 

 

8) principy požadavků bezpečné výšky nad překážkami; 

 

9) rozpoznání poruchy pozemního zařízení a činnosti, které je nutno v tomto případě 

provést; 

 

10) postupy a bezpečnostní opatření, která je nutno dodržet při pohybu po zemi za provozu 

při dráhové dohlednosti 400 m nebo nižší, a všechny další postupy požadované pro vzlet 

v podmínkách pod 150 m (200 m pro letouny kategorie D); 

 

11) význam výšek rozhodnutí založených na údajích radiového výškoměru a vliv profilu 

terénu v prostoru přiblížení na údaje radiového výškoměru a na systémy pro 

přiblížení/přistání v automatickém režimu; 

 

12) důležitost a význam varovné výšky, pokud se používá, a činnost v případě jakékoli 

poruchy nad a pod varovnou výškou; 
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13) kvalifikační požadavky pro piloty k získání a zachování oprávnění provádět vzlety za 

podmínek nízké dohlednosti a provoz za provozních podmínek II. nebo III. kategorie a 

 

14) důležitost správného sezení a polohy očí. 

 

c) Výcvik na letovém simulátoru nebo letový výcvik 

 

1) Provozovatel zajistí, aby výcvik na letovém simulátoru nebo letový výcvik provozu za 

podmínek nízké dohlednosti obsahoval: 

 

i) kontroly správné činnosti vybavení jak na zemi, tak za letu; 

 

ii) účinek změn stavu pozemních prostředků na minima; 

 

iii) monitorování systémů automatického řízení letu a signalizace režimu 

automatického přistání s důrazem na činnosti, které je nutno provádět při 

poruchách takových systémů; 

 

iv) úkony, které je nutno provádět při poruchách jako poruchy motorů, elektrických 

systémů, hydrauliky nebo systémů řízení letu; 

 

v) důsledky známých neschopností k provozu a použití seznamů minimálního 

vybavení; 

 

vi) provozní omezení vyplývající z osvědčení letové způsobilosti; 



 
13376/1/05 REV 1  DC/mk 151 
PŘÍLOHA DG C III   CS 

 

vii) navádění podle vizuálních podnětů požadované ve výšce rozhodnutí spolu s 

informacemi o největších přípustných odchylkách od paprsku kurzového nebo 

sestupového majáku a 

 

viii) důležitost a význam varovné výšky, pokud se používá, a činnosti v případě 

jakékoli poruchy nad a pod varovnou výškou. 

 

2) Provozovatel zajistí, aby každý člen letové posádky absolvoval výcvik k výkonu svých 

povinností a byl poučen o požadované koordinaci s ostatními členy posádky. 

Doporučuje se v největší možné míře využívat letových simulátorů. 

 

3) Výcvik musí být rozdělen do etap zahrnujících normální obsluhu bez poruch letounu 

nebo jeho vybavení, ale obsahujících všechny meteorologické podmínky, které se 

mohou vyskytnout, a podrobné scénáře poruch letounu a vybavení, které mohou 

ovlivnit provoz za provozních podmínek II. nebo III. kategorie. Pokud systém letounu 

využívá hybridních nebo jiných zvláštních systémů (např. průhledové displeje nebo 

vybavení pro podporu vidění), musí členové letové posádky nacvičovat při výcviku na 

letovém simulátoru používání těchto systémů v normálních a mimořádných režimech. 

 

4) Musí být nacvičeny vhodné postupy pro případy ztráty schopnosti výkonu služby při 

vzletech za podmínek nízké dohlednosti a provozu za provozních podmínek II. 

a III. kategorie. 

 

5) Jestliže neexistuje letový simulátor představující daný letoun, musí provozovatelé 

zajistit, aby etapa letového výcviku vymezená scénářům letů s vizuální orientací za 

provozních podmínek II. kategorie byla prováděna na speciálně schváleném letovém 

simulátoru. Takový výcvik musí zahrnovat alespoň 4 přiblížení. Výcvik a postupy, které 

jsou charakteristické pro daný typ letounu, musí být nacvičeny v daném typu letounu. 
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6) Počáteční výcvik za provozních podmínek II. a III. kategorie musí obsahovat alespoň 

tyto úlohy: 

 

i) přiblížení do příslušné výšky rozhodnutí s použitím vhodných letových 

naváděcích přístrojů, autopilotů a systémů řízení zastavěných v letounu a přechod 

na let za viditelnosti a přistání; 

 

ii) přiblížení se všemi pracujícími motory s použitím vhodných letových naváděcích 

přístrojů, autopilotů a systémů řízení zastavěných v letounu až do příslušné výšky 

rozhodnutí, po němž bude následovat nezdařené přiblížení, to vše bez vnější 

vizuální reference; 

 

iii) případně přiblížení využívající systémů automatického řízení letu 

k automatickému podrovnání, přistání a řízení dojezdu, a 

 

iv) normální obsluhu příslušného systému jak při získání, tak bez získání vizuálních 

podnětů ve výšce rozhodnutí. 

 

7) Následující etapy výcviku musí zahrnovat alespoň: 

 

i) přiblížení s poruchou motoru v různých etapách přiblížení; 

 

ii) přiblížení s poruchami kritického vybavení (např. elektrických systémů, systémů 

automatického řízení letu, pozemních nebo palubních systémů ILS/MLS 

a monitorů stavu); 
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iii)  přiblížení, při nichž poruchy vybavení pro automatické řízení letu v malých 

výškách vyžadují buď: 

 

A) přechod na ruční řízení při podrovnání, přistání, dojezdu nebo nezdařeném 

přiblížení, nebo 

 

B) přechod na ruční řízení nebo na režim automatického řízení nižší úrovně při 

nezdařeném přiblížení zahájeném ve výšce rozhodnutí nebo pod ní, při 

němž může dojít k dotyku dráhy; 

 

iv) poruchy systémů, které vedou k nadměrným odchylkám od paprsku kurzového 

nebo sestupového majáku jak nad, tak pod výškou rozhodnutí za podmínek 

minimální vizuální reference schválených pro daný provoz. Kromě toho musí být 

nacvičeno pokračování v ručně řízeném přistání, jestliže průhledový displej tvoří 

zhoršený režim automatického systému nižší úrovně nebo jediný režim 

podrovnání, a 

 

v) poruchy a postupy charakteristické pro typ nebo variantu letounu. 

 

8) Výcvikový program musí zajistit praxi ve zvládnutí závad/chyb obsluhy vyžadujících 

přechod na vyšší minima. 

 

9) Výcvikový program musí zahrnovat zvládnutí letounu, jestliže závada autopilota 

pasivního při poruše způsobí jeho odpojení ve výšce rozhodnutí nebo pod ní při 

přiblížení za provozních podmínek III. kategorie, je-li poslední hlášená dráhová 

dohlednost 300 m nebo nižší. 

 

10) Výcvik musí zahrnovat poruchy systémů a motorů, po nichž může následovat jak vzlet, 

tak přerušení vzletu, jestliže se vzlety provádějí při dráhových dohlednostech 400 m 

a menších. 
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d) Požadavky na přeškolovací výcvik k provádění vzletů za podmínek nízké dohlednosti a 

provozu za provozních podmínek II. a III. kategorie. Provozovatel zajistí, aby každý člen 

letové posádky, který se přeškoluje na nový typ nebo variantu letounu, s nímž budou 

prováděny vzlety za podmínek nízké dohlednosti a provoz za provozních podmínek II. a 

III. kategorie, dokončil níže uvedený výcvik v postupech za podmínek nízké dohlednosti. 

Požadavky na praxi člena letové posádky, aby mohl absolvovat zkrácený výcvik, jsou 

stanoveny v bodech a) 2) a a) 3) výše. 

 

1) Pozemní výcvik. Příslušné požadavky jsou stanoveny v bodě b) výše s přihlédnutím 

k výcviku a zkušenostem člena letové posádky v provozních podmínkách II. 

a III. kategorie. 

 

2) Výcvik na letovém simulátoru nebo letový výcvik. 

 

i) Nejméně 8 přiblížení nebo přistání v letovém simulátoru. 

 

ii) Jestliže neexistuje letový simulátor představující daný letoun, nejméně 

3 přiblížení, včetně nejméně jednoho průletu v letounu. 

 

iii) Přiměřený doplňující výcvik, pokud se požaduje zvláštní vybavení (např. 

průhledové displeje nebo systém podporující vidění). 
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3) Kvalifikace letových posádek. Požadavky na kvalifikaci letových posádek jsou 

stanoveny podle provozovatele a typu provozovaného letounu. 

 

i) Provozovatel zajistí, aby každý člen letové posádky před prováděním letů za 

provozních podmínek II. nebo III. kategorie dokončil přezkoušení. 

 

ii) Přezkoušení podle výše uvedeného bodu i) lze nahradit úspěšným ukončením 

výcviku na simulátoru nebo letového výcviku podle bodu d) 2) výše. 

 

4) Traťové lety pod dozorem. Provozovatel zajistí, aby každý člen letové posádky 

absolvoval níže uvedené traťové lety pod dozorem: 

 

i) požaduje-li se ruční řízení přistání pro II. kategorii, nejméně 3 přistání s 

odpojením autopilota; 

 

ii) alespoň 3 automatická přistání pro provozní podmínky III. kategorie s tím, že se 

požaduje pouze jedno automatické přistání, jestliže byl výcvik podle bodu d) 2) 

vykonán na letovém simulátoru použitelném pro přeškolení s nulovou dobou letu. 

 

e) Typová a velitelská praxe. Před zahájením letů za provozních podmínek II/III kategorie platí 

pro velitele letadla a piloty, kteří mohou být pověřeni provedením letu, po něž je daný typ 

letounu nový, tyto dodatečné požadavky: 

 

1) 50 hodin nebo 20 úseků na daném typu, včetně traťového létání pod dozorem, a 
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2) použitelná minima dráhové dohlednosti pro provoz za provozních podmínek II. nebo 

III. kategorie musí být zvětšena o 100 m, pokud nezískali již dříve u provozovatele 

kvalifikaci pro provoz za podmínek II. nebo III. kategorie a nenalétali na typu 100 hodin 

nebo 40 úseků, včetně traťového létání pod dozorem. 

 

3) Úřad může schválit snížení výše uvedených požadavků na velitelskou praxi členům 

letových posádek, kteří mají velitelskou praxi za provozních podmínek II. nebo 

III. kategorie. 

 

f) Vzlet za podmínek nízké dohlednosti s dráhovou dohledností menší než 150/200 m 

 

1) Provozovatel zajistí provedení níže uvedeného výcviku před vydáním oprávnění ke 

vzletům při dráhové dohlednosti pod 150 m (pod 200 m pro letouny kategorie D): 

 

i) normální vzlet při minimálních schválených podmínkách dráhové dohlednosti; 

 

ii) vzlet při minimálních schválených podmínkách dráhové dohlednosti s poruchou 

motoru mezi rychlostí V1 a V2, nebo jakmile to dovolí hlediska bezpečnosti, a 

 

iii) vzlet při minimálních schválených podmínkách dráhové dohlednosti s poruchou 

motoru při rychlosti menší než V1 s následným přerušením vzletu. 

 

2) Provozovatel zajistí, aby výcvik podle bodu 1) výše byl prováděn na letovém 

simulátoru. Tento výcvik musí zahrnovat používání všech zvláštních postupů 

a vybavení. Úřad může povolit takový výcvik v letounu bez požadavku provozních 

podmínek minimální dráhové dohlednosti, pokud není k dispozici letový simulátor 

představující daný letoun (viz dodatek 1 k OPS 1.965). 
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3) Provozovatel zajistí, aby člen letové posádky případně dokončil přezkoušení před 

prováděním vzletů za nízké dohlednosti s dráhovou dohledností menší než 150 m 

(menší než 200 m pro letouny kategorie D). Toto přezkoušení lze nahradit pouze 

úspěšným absolvováním výcviku na letovém simulátoru nebo letovým výcvikem podle 

bodu f) 1) pro přeškolení na daný typ letounu. 

 

g) Opakovací výcvik a přezkušování – provoz za podmínek nízké dohlednosti 

 

1) Provozovatel zajistí, aby společně s normálním opakovacím výcvikem a přezkušováním 

odborné způsobilosti provozovatelem byla přezkoušena znalost a schopnost pilota 

provádět úlohy spojené s konkrétní danou kategorií provozu, pro níž má oprávnění. 

Požadovaný počet přiblížení v době platnosti přezkoušení platnosti odborné způsobilosti 

provozovatelem (podle OPS 1.965 b)) musí být nejméně tři, z nichž jedno může být 

nahrazeno přiblížením a přistáním s daným letounem s použitím schválených postupů 

pro provoz za podmínek II. nebo III. kategorie. Během přezkušování odborné 

způsobilosti provozovatelem musí být proveden let s nezdařeným přiblížením. Má-li 

provozovatel oprávnění provádět vzlety při dráhové dohlednosti menší než 150/200 m, 

musí být během přezkušování odborné způsobilosti provozovatelem proveden nejméně 

jeden vzlet za podmínek nízké dohlednosti s nejmenšími použitelnými minimy. 

 

2) Provozovatel musí používat pro výcvik provozu za podmínek III. kategorie letový 

simulátor. 

 

3) Provozovatel zajistí, aby při provozu letounů se systémem automatického řízení 

pasivním při poruše za provozních podmínek III. kategorie bylo provedeno nejméně 

jednou v období tří po sobě jdoucích zkoušek odborné způsobilosti provozovatelem 

nezdařené přiblížení jako důsledek poruchy autopilota ve výšce rozhodnutí nebo menší, 

byla-li poslední hlášená dráhová dohlednost 300 m nebo nižší. 
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4) Není-li k dispozici letový simulátor představující daný letoun nebo přijatelnou 

alternativu, úřad může povolit provádění opakovacího výcviku a přezkušování pro 

provoz za provozních podmínek II. kategorie a vzletů za podmínek nízké dohlednosti v 

letounu. 
 

Pozn.: Rozlétanost pro vzlety za podmínek nízké dohlednosti a za provozních podmínek 

II/III kategorie založené na přiblížení v automatickém režimu nebo automatickém 

přistání se udržuje opakovacím výcvikem a přezkušováním stanoveným v tomto 

bodě. 

 

Dodatek 1 k OPS 1.455 

Provoz za podmínek nízké dohlednosti – provozní postupy 

 

a) Obecně. Provoz za podmínek nízké dohlednosti zahrnuje: 

 

1) vzlet s ručním řízením (s elektronickými systémy navádění nebo bez nich); 

 

2) přiblížení pod výšku rozhodnutí v automatickém režimu s ručně řízeným podrovnáním, 

přistáním a dojezdem; 

 

3) přiblížení v automatickém režimu, po němž následuje automaticky řízené podrovnání, 

přistání a ručně řízený dojezd, a 

 

4) přiblížení v automatickém režimu, po němž následuje automaticky řízené podrovnání, 

přistání a automatický dojezd, je-li použitelná dráhová dohlednost nižší než 400 m. 

 

Pozn. 1:  V každém z těchto provozních režimů lze použít hybridní systém. 

 

Pozn. 2:  Osvědčit a schválit lze i jiné formy naváděcích systémů nebo displejů. 

 

b) Postupy a provozní pokyny 



 
13376/1/05 REV 1  DC/mk 159 
PŘÍLOHA DG C III   CS 

 

1) Přesná povaha a rozsah daných postupů a pokynů závisí na použitém vybavení a na 

postupech dodržovaných v pilotním prostoru. Provozovatel musí v provozní příručce 

jasně vymezit povinnosti jednotlivých členů letové posádky během vzletu, přiblížení, 

podrovnání, dojezdu a nezdařeného přiblížení. Zvláštní důraz je nutno klást na 

povinnosti členů letové posádky při přechodu z letu podle přístrojů na let za viditelnosti 

a na postupy, které je nutno použít, zhoršuje-li se dohlednost nebo dojde-li k poruchám. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat rozdělení povinností v pilotním prostoru s cílem 

zajistit, aby se pilot, který rozhoduje zda přistát nebo provést postup nezdařeného 

přiblížení, mohl věnovat rozhodovacímu procesu a dohledu. 

 

2) Provozovatel musí v provozní příručce přesně stanovit podrobné provozní postupy a 

pokyny. Pokyny musí být v souladu s omezeními a závaznými postupy uvedenými 

v letové příručce letounu a musí obsahovat zejména tyto body: 

 

i) přezkoušení správné činnosti palubního vybavení před odletem i za letu; 

 

ii) účinek změn stavu pozemních zařízení a palubního vybavení na provozní minima; 

 

iii) postupy pro vzlet, přiblížení, podrovnání, přistání, dojezd a nezdařené přiblížení; 
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iv) postupy, které musí být dodržovány v případě poruch, výstražné signalizace a při 

ostatních neobvyklých situacích; 

 

v) minimální požadovanou vizuální referenci; 

 

vi) důležitost správného sezení a polohy očí; 

 

vii) úkony, které mohou být nezbytné v důsledku zhoršení vizuální reference; 

 

viii) rozdělení povinností posádky při provádění postupů podle výše uvedených bodů i) 

až iv) a vi), aby se velitel letadla mohl věnovat hlavně dohledu a rozhodování; 

 

ix) požadavek, aby všechna hlášení výšky nad zemí menší než 200 ft byla založena 

na údaji radiového výškoměru, a požadavek, aby jeden z pilotů monitoroval 

palubní přístroje až do dokončení přistání; 

 

x) požadavek, aby byly chráněny prostory ovlivňující přesný přibližovací kurzový 

maják; 

 

xi) využití informací týkajících se rychlosti větru, střihu větru, turbulence, znečištění 

dráhy a využití dráhových dohledností stanovených v různých částech dráhy; 

 

xii) postupy, které mají být používány při cvičných přiblíženích a přistáních na 

přistávacích drahách, pro které nejsou v platnosti úplné postupy letištních služeb 

pro II. nebo III. kategorii; 
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xiii) provozní omezení vyplývající z osvědčení letové způsobilosti a 

 

xiv) informace o maximální přípustné odchylce od paprsku sestupového nebo 

kurzového majáku ILS. 

 

Dodatek 1 k OPS 1.465 

Minimální dohlednosti pro provoz VFR 

 

Třída vzdušného 
prostoru 

 A B C D 
E 
 

F G 

Přes 900 m (3000 ft) nad 
mořem nebo přes 300 m 
(1000 ft) nad terénem, je-li 
tato výška větší 

Při 900 m (3000 ft) nad 
mořem a níže nebo 
300 m (1000 ft) nad 
terénem, je-li tato výška 
větší 

Vzdálenost od 
oblačnosti 

 1500 m vodorovně  
300 m (1000 ft) vertikálně 

Vně oblačnosti 
a s dohledností země 

Letová dohlednost 8 km ve výšce 3050 m (10 000 ft) nad
mořem a větší (pozn. 2), 5 km ve výšce
menší než 3050 m (10 000 ft) nad mořem 

5 km (pozn. 3) 

 

Pozn. 1: Minima VMC pro vzdušný prostor třídy A jsou zahrnuta jako vodítko, ale 

neznamenají schválení letů VFR ve vzdušném prostoru třídy A 

 

Pozn. 2: Je-li převodní výška menší než 3050 m (10 000 ft) nad mořem, měla by být 

použita FL 100 místo 10 000 ft. 



 
13376/1/05 REV 1  DC/mk 162 
PŘÍLOHA DG C III   CS 

 

Pozn. 3 : Letouny kategorie A a B lze provozovat za letových dohledností snížených až na 

3000 m, pokud příslušná letová provozní služba povolí použití letové dohlednosti 

nižší než 5 km a okolnosti jsou takové, že pravděpodobnost setkání s jiným 

provozem je malá a indikovaná rychlost je 140 kt nebo menší. 

 

HLAVA F 

VÝKONNOST OBECNĚ 

 

OPS 1.470 

Použitelnost 

 

a) Provozovatel zajistí, aby vícemotorové letouny poháněné turbovrtulovými motory s 

konfigurací s maximálním schváleným počtem sedadel pro cestující větším než 9 nebo 

s maximální vzletovou hmotností větší než 5700 kg a všechny vícemotorové letouny 

poháněné proudovými motory byly provozovány v souladu s hlavou G (třída výkonnosti A). 

 

b) Provozovatel zajistí, aby vrtulové letouny s konfigurací s maximálním schváleným počtem 

sedadel pro cestující 9 nebo menším nebo s maximální vzletovou hmotností 5700 kg nebo 

menší byly provozovány v souladu s hlavou H (třída výkonnosti B). 

 

c) Provozovatel zajistí, aby letouny poháněné pístovými motory s konfigurací s maximálním 

schváleným počtem sedadel pro cestující větším než 9 nebo s maximální vzletovou hmotností 

větší než 5700 kg byly provozovány v souladu s hlavou I (třída výkonnosti C). 
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d) Provozovatel použije schválené normy výkonnosti, které zajistí úroveň bezpečnosti 

rovnocennou úrovni příslušné hlavy v případech, kdy nelze prokázat úplné splnění požadavků 

příslušné hlavy vlivem zvláštních charakteristik konstrukce (např. nadzvukové letouny nebo 

vodní letouny). 

 

OPS 1.475 

Obecně 

 

a) Provozovatel zajistí, aby hmotnost letounu: 

 

1) na začátku vzletu nebo v případě přeplánování za letu 

 

2) v bodě, od kterého platí změněný provozní letový plán, nebyla větší než hmotnost, při 

níž mohou být splněny požadavky příslušné hlavy pro let, který má být proveden, s 

přihlédnutím k očekávanému snižování hmotnosti za letu a k takovému vypouštění 

paliva, s nímž se počítá v konkrétním požadavku. 

 

b) Provozovatel zajistí, aby ke stanovení, zda jsou splněny požadavky příslušné hlavy, byly 

použity schválené údaje o výkonnosti obsažené v letové příručce doplněné, je-li to nezbytné, 

údaji přijatelnými pro úřad tak, jak je stanoveno v příslušné hlavě. Při použití faktorů 

stanovených v příslušné hlavě lze přihlédnout ke všem provozním faktorům již zapracovaným 

do údajů o výkonnosti letové příručky, aby se vyloučilo jejich dvojí použití. 
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c) Při prokazování splnění požadavků příslušné hlavy musí být patřičně přihlédnuto 

ke konfiguraci letounu, podmínkám prostředí a k činnosti systémů, které nepříznivě ovlivňují 

výkonnost. 

 

d) Vlhkou dráhu, kromě travnaté, lze pro účely výkonnosti pokládat za suchou. 

 

e) Při posuzování splnění požadavků příslušné hlavy na vzlet vezme provozovatel v úvahu 

přesnost map. 

 

OPS 1.480 

Terminologie 

 

a) Následující pojmy použité v hlavách F, G, H, I a J mají tento význam: 

 

1) Použitelná délka přerušeného vzletu (ASDA). Použitelná délka rozjezdu, zvětšená o 

délku dojezdové dráhy, pokud takovou dojezdovou dráhu vyhlásil za použitelnou 

příslušný úřad a pokud má nosnost odpovídající hmotnosti letounu za převládajících 

provozních podmínek. 

 

2) Znečištěná dráha. Dráha se pokládá za znečištěnou, jestliže více než 25 % jejího 

povrchu (ať už v oddělených plochách, či nikoli) v mezích požadované používané délky 

a šířky je pokryto: 

 

i) povrchovou vodou hlubokou více než 3 mm (0,125 in), rozbředlým sněhem nebo 

sypkým sněhem rovnocenným hloubce vody přes 3 mm (0,125 in); 
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ii) sněhem udusaným do pevné hmoty odolávající dalšímu stlačování, která je 

soudržná nebo se láme v hroudách, je-li nabírána (uježděný sníh); nebo 

 

iii) ledem, včetně mokrého ledu. 

 

3) Vlhká dráha. Dráha se pokládá za vlhkou, jestliže její povrch není suchý, ale vlhkost na 

něm se neleskne. 

 

4) Suchá dráha. Suchá dráha je dráha, která není mokrá ani znečištěná a zahrnuje ty dráhy 

se zpevněným povrchem, které byly zvláště opatřeny drážkami nebo porézním 

povrchem a udržovány tak, aby si zachovaly brzdné účinky „efektivně suché dráhy“ i 

při výskytu vlhkosti. 

 

5) Použitelná délka přistání (LDA). Délka dráhy, kterou prohlásil za použitelnou příslušný 

úřad a která je vhodná pro dojezd přistávajícího letounu. 

 

6) Konfigurace s maximálním schváleným počtem sedadel pro cestující. Maximální počet 

sedadel pro cestující určitého letounu, kromě sedadel pilotů nebo sedadel v pilotním 

prostoru a sedadel palubních průvodčích, jsou-li provozovatelem použita, schválený 

úřadem a přesně stanovený v provozní příručce. 

 

7) Použitelná délka vzletu (TODA). Použitelná délka rozjezdu zvětšená o délku 

použitelného předpolí. 
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8) Vzletová hmotnost. Za vzletovou hmotnost letounu se považuje jeho hmotnost včetně 

všech věcí a osob na palubě v okamžiku začátku rozjezdu před vzletem. 

 

9) Použitelná délka rozjezdu (TORA). Délka dráhy, kterou prohlásil za použitelnou 

příslušný úřad a která je vhodná pro rozjezd vzlétávajícího letounu. 

 

10) Mokrá dráha. Dráha se pokládá za mokrou, je-li její povrch pokryt vodou nebo jejím 

ekvivalentem méně, než je stanoveno v bodě a) 2) výše, nebo je-li na jejím povrchu 

dostatek vlhkosti, aby se zrcadlil, ale bez významnějších ploch stojící vody. 

 

b) Pojmy „délka přerušeného vzletu“, „délka vzletu“, „délka rozjezdu“, „čistá dráha vzletu“, 

„čistá dráha letu v traťové konfiguraci s jedním nepracujícím motorem“ a „čistá dráha letu v 

traťové konfiguraci se dvěma nepracujícími motory“, které se vztahují k letounu, mají 

významy stanovené v požadavcích na letovou způsobilost, podle nichž byl letoun 

certifikován, nebo jak byly stanoveny úřadem, pokud úřad shledal takovou definici za 

nepřiměřenou k prokázání shody s provozními omezeními výkonnosti. 
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HLAVA G 

TŘÍDA VÝKONNOSTI A 

 

OPS 1.485 

Obecně 

 

a) Provozovatel zajistí doplnění schválených údajů o výkonnosti v letové příručce dalšími údaji 

přijatelnými pro úřad, je-li to nutné pro zjištění, zda byly splněny požadavky této hlavy, 

pokud schválené údaje o výkonnosti v letové příručce nejsou postačující vzhledem k bodům 

jako: 

 

1) zohlednění přiměřeně očekávaných nepříznivých provozních podmínek, např. vzlet 

a přistání na znečištěných drahách, a 

 

2) předpokládání poruchy motoru v kterékoli fázi letu. 

 

b) Provozovatel zajistí, aby v případě mokré nebo znečištěné dráhy byly použity údaje 

o výkonnosti stanovené v souladu s použitelnými požadavky na osvědčování velkých letounů 

nebo rovnocennými požadavky přijatelnými pro úřad. 

 

OPS 1.490 

Vzlet 

a) Provozovatel zajistí, aby vzletová hmotnost nepřekročila maximální vzletovou hmotnost 

stanovenou letovou příručkou pro tlakovou výšku a teplotu vzduchu na letišti, ze kterého má 

být vzlet proveden. 
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b) Provozovatel musí při určování maximální povolené vzletové hmotnosti splnit tyto 

požadavky: 

 

1) délka přerušeného vzletu nesmí být větší než použitelná délka přerušeného vzletu; 

 

2) délka vzletu nesmí být větší než použitelná délka vzletu s tím, že délka předpolí 

nesmí překročit polovinu použitelné délky rozjezdu; 

 

3) délka rozjezdu nesmí být větší než použitelná délka rozjezdu; 

 

4) splnění požadavků tohoto bodu musí být prokázáno s použitím jediné hodnoty V1 pro 

přerušený i nepřerušený vzlet a 

 

5) vzletová hmotnost pro vzlet na mokré nebo znečištěné dráze nesmí být větší než 

povolená vzletová hmotnost za shodných podmínek na suché dráze. 

 

c) Při prokazování splnění požadavků výše uvedeného bodu b) musí provozovatel vzít v úvahu: 

 

1) tlakovou výšku na letišti; 

 

2) teplotu vzduchu na letišti; 

 

3) stav a druh povrchu dráhy; 

 

4) sklon dráhy ve směru vzletu; 



 
13376/1/05 REV 1  DC/mk 169 
PŘÍLOHA DG C III   CS 

 

5) nejvýše 50 % hlášené složky protivětru nebo nejméně 150 % hlášené složky zadního 

větru a 

 

6) zkrácení délky dráhy, pokud vznikne, vyrovnáním letounu do osy dráhy před vzletem. 

 

OPS 1.495 

Bezpečná výška nad překážkami při vzletu 

 

a) Provozovatel zajistí, aby čistá dráha vzletu vedla nejméně 35 ft nad všemi překážkami nebo 

ve vodorovné vzdálenosti nejméně 90 m zvětšené o 0,125 x D, kde D je vodorovná 

vzdálenost, kterou letoun urazil od konce použitelné délky vzletu nebo od konce délky vzletu, 

jestliže je plánována zatáčka před koncem použitelné délky vzletu. Pro letouny s rozpětím 

křídel menším než 60 m se smí použít polovina rozpětí křídel letounu plus 60 m plus 

0,125 x D. 

 

b) Při prokazování splnění požadavků výše uvedeného bodu a) musí provozovatel vzít v úvahu: 

 

1) hmotnost letounu na začátku rozjezdu ke vzletu; 

 

2) tlakovou výšku na letišti; 

 

3) teplotu vzduchu na letišti a 

 

4) nejvýše 50 % hlášené složky protivětru nebo nejméně 150 % hlášené složky 

zadního větru. 
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c) Při prokazování splnění požadavků výše uvedeného bodu a): 

 

1) nesmí být dovoleny změny dráhy až do bodu, v němž čistá dráha vzletu dosáhla 

výšky rovné polovině rozpětí křídel, ale nejméně 50 ft nad nadmořskou výškou 

konce použitelné délky rozjezdu. Potom se až do výšky 400 ft předpokládá, že příčný 

sklon letadla bude menší než 15°. Ve výšce větší než 400 ft lze plánovat příčný sklon 

větší než 15°, nejvýše však 25°; 

 

2) všechny části čisté dráhy vzletu, v nichž je příčný sklon letounu větší než 15°, musí 

vést nejméně 50 ft nad všemi překážkami v rozmezích vodorovných vzdáleností 

stanovených v bodech a), d) a e), a 

 

3) provozovatel musí používat zvláštní postupy, které podléhají schválení úřadu, 

pro použití větších úhlů naklonění do 20° mezi 200 ft a 400 ft nebo do 30° nad 400 ft 

(viz dodatek 1 k OPS 1.495 c 3));  

 

4) musí být vytvořena přiměřená rezerva pro účinek úhlu příčného sklonu na provozní 

rychlosti a dráhu letu, včetně přírůstků vzdáleností, které jsou důsledkem vyšších 

provozních rychlostí. 

 

d) Při prokazování splnění požadavků bodu a) výše nemusí provozovatel pro případy, kdy 

zamýšlená dráha letu nevyžaduje změny trati větší než 15°, brát v úvahu překážky s boční 

vzdáleností větší než: 

 

1) 300 m, je-li pilot schopen udržovat požadovanou navigační přesnost při průletu 

prostorem, v němž se přihlíží k překážkám; nebo 

 

2) 600 m pro lety za všech ostatních podmínek. 
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e) Při prokazování splnění požadavků bodu a) výše nemusí provozovatel pro případy, kdy 

zamýšlená dráha letu vyžaduje změny trati větší než 15°, brát v úvahu překážky s boční 

vzdáleností větší než: 

 

1) 600 m, je-li pilot schopen udržovat požadovanou navigační přesnost při průletu 

prostorem, v němž se přihlíží k překážkám; nebo 

 

2) 900 m pro lety za všech ostatních podmínek. 

 

f) Provozovatel stanoví postupy pro nepředvídané okolnosti, aby vyhověl požadavkům OPS 

1.495, a určí bezpečnou trať vyhýbající se překážkám umožňující letounu buď vyhovět 

požadavkům pro let na trati OPS 1.500, nebo přistát na letišti odletu nebo na náhradním letišti 

pro vzlet. 

 

OPS 1.500 

Let na trati s jedním nepracujícím motorem 

 

a) Provozovatel zajistí, aby údaje o čisté dráze letu v traťové konfiguraci s jedním nepracujícím 

motorem uvedené v letové příručce letounu a příslušné pro očekávané meteorologické 

podmínky letu vyhověly buď bodě b), nebo c) pro všechny body trati. Čistá dráha letu musí 

mít kladný gradient ve výšce 1500 ft nad letištěm, na němž se předpokládá přistání po poruše 

motoru. Za meteorologických podmínek vyžadujících činnost odmrazovacích systémů je 

nutno započítat vliv jejich použití na čistou dráhu letu. 
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b) Gradient čisté dráhy letu musí být kladný ve výšce minimálně 1000 ft nad terénem 

a překážkami na trati ve vzdálenosti 9,3 km (5 NM) na obě strany od zamýšlené trati. 

 

c) Čistá dráha letu musí letounu dovolit, aby pokračoval v letu z cestovní výšky na letiště, na 

němž může přistát podle OPS 1.515 nebo případně 1.520, přičemž čistá dráha letu musí vést 

minimálně 2000 ft nad terénem a všemi překážkami na trati ve vzdálenosti 9,3 km (5 NM) na 

obě strany od zamýšlené trati v souladu s níže uvedenými body 1) až 4): 

 

1) předpokládá se, že motor selhal v nejkritičtějším bodu na trati; 

 

2) započtou se účinky větrů na dráhu letu; 

 

3) povoluje se vypouštění paliva v rozsahu, který umožňuje dosáhnout letiště 

s požadovanými zálohami paliva, pokud se pro vypouštění paliva použije bezpečného 

postupu, a 

 

4) letiště předpokládaného přistání po poruše motoru musí splňovat tato kritéria: 

 

i) jsou splněny požadavky na výkonnost při předpokládané přistávací hmotnosti a 

 

ii) meteorologické zprávy nebo předpovědi či jejich kombinace a zprávy o stavu 

letiště naznačují, že lze provést bezpečné přistání v předpokládané době přistání. 
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d) Při prokazování splnění požadavků OPS 1.500 musí provozovatel zvětšit vzdálenosti uvedené 

výše v bodech b) a c) na 18,5 km (10 NM) na každou stranu, pokud přesnost navigace 

nezajišťuje jejich dodržení s pravděpodobností 95 %. 

 

OPS 1.505 

Let na trati – letouny se třemi nebo více motory, z toho se dvěma nepracujícími 

 

a) Provozovatel zajistí, aby v žádném bodě zamýšlené trati nebyl letoun se třemi nebo více 

motory vzdálen více než 90 minut od letiště, na němž jsou splněny požadavky na výkonnost 

při očekávané přistávací hmotnosti, letí-li rychlostí maximálního doletu při standardní teplotě 

za bezvětří se všemi pracujícími motory, pokud nejsou splněny požadavky níže uvedených 

bodů b) až f). 

 

b) Čistá dráha letu na trati se dvěma nepracujícími motory musí letounu umožnit pokračovat v 

letu za očekávaných meteorologických podmínek od bodu, v němž se předpokládá, že dva 

motory selhaly současně, až na letiště, kde lze přistát a zastavit letoun s použitím postupu pro 

přistání se dvěma nepracujícími motory. Čistá dráha letu musí vést nad všemi překážkami ve 

vzdálenosti do 9,3 km (5 NM) na obě strany od zamýšlené trati ve výšce nejméně 2000 ft. Ve 

výškách a za meteorologických podmínek vyžadujících činnost odmrazovacích systémů se 

musí započíst jejich účinek na údaje o čisté dráze letu. Provozovatel musí zvětšit výše 

uvedené vzdálenosti na 18,5 km (10 NM), jestliže přesnost navigace nezajišťuje jejich 

dodržení s pravděpodobností 95 %. 
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c) Předpokládá se selhání dvou motorů v nejkritičtějším bodu té části trati, kde je letoun vzdálen 

více než 90 minut letu od letiště, na němž letoun splňuje použitelné požadavky na výkonnost 

při očekávané přistávací hmotnosti, letí-li se všemi pracujícími motory rychlostí maximálního 

doletu při standardní teplotě za bezvětří. 

 

d) Čistá dráha letu musí mít kladný gradient ve výšce 1500 ft nad letištěm, na němž 

se předpokládá přistání po poruše dvou motorů. 

 

e) Vypouštění paliva je povoleno v rozsahu, který umožňuje dosáhnout letiště s požadovanými 

zálohami paliva, pokud se pro vypouštění paliva použije bezpečného postupu. 

 

f) Očekávaná hmotnost letounu v bodě, v němž se předpokládá selhání dvou motorů, nesmí být 

menší než hmotnost zahrnující dostatek paliva k pokračování v letu na letiště 

předpokládaného přistání, příletu k tomuto letišti ve výšce alespoň 1500 ft přímo nad prostor 

přistání a poté ještě k letu v horizontu po dobu 15 minut. 

 

OPS 1.510 

Přistání – cílová a náhradní letiště 

 

a) Provozovatel zajistí, aby přistávací hmotnost letounu stanovená podle OPS 1.475 a) 

nepřekročila maximální přistávací hmotnost předepsanou pro výšku a teplotu vzduchu 

očekávanou v předpokládaném čase přistání na cílovém a náhradním letišti. 
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b) Pro přiblížení podle přístrojů s gradientem stoupání při nezdařeném přiblížení větším než 

2,5 % provozovatel ověří, zda předpokládaná přistávací hmotnost letounu umožní při 

nezdařeném přiblížení dosáhnout gradientu stoupání stejného nebo většího, než je gradient 

stoupání odpovídající konfiguraci a rychlosti nezdařeného přiblížení pro jeden nepracující 

motor (viz použitelné požadavky na osvědčování velkých letounů). Použití jiného postupu 

musí schválit úřad. 

 

c) Pro přiblížení podle přístrojů s výškami rozhodnutí pod 200 ft provozovatel ověří, zda 

očekávaná přistávací hmotnost letounu umožní gradient stoupání při nezdařeném přiblížení 

nejméně 2,5 % nebo zveřejněný gradient, je-li větší, s nepracující kritickou pohonnou 

jednotkou, s rychlostí a konfigurací pro opakování okruhu (viz CS AWO 243). Použití jiného 

postupu musí schválit úřad. 

 

OPS 1.515 

Přistání – suché dráhy 

 

a) Provozovatel zajistí, aby přistávací hmotnost letounu stanovená podle OPS 1.475 a) 

pro předpokládaný čas přistání na cílovém nebo kterémkoli náhradním letišti dovolila přistání 

s úplným zastavením letounu z výšky 50 ft nad prahem dráhy: 

 

1) v mezích 60 % použitelné délky přistání pro proudové letouny; nebo 

 

2) v mezích 70 % použitelné délky přistání pro turbovrtulové letouny; 
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3) pro postupy strmého přiblížení může úřad schválit použití údajů o délce přistání 

omezené v souladu s výše uvedenými body a) 1), případně a) 2) založené na výšce nad 

prahem dráhy menší než 50 ft, ne však menší než 35 ft (viz dodatek 1 k OPS 1.515 

a) 3)); 

 

4) při prokazování splnění výše uvedených bodů a) 1) a a) 2) může úřad výjimečně 

schválit provádění letů s krátkým přistáním v souladu s dodatky 1 a 2, přesvědčí-li se o 

jejich potřebě (viz dodatek 1), společně s dalšími doplňujícími podmínkami, které úřad 

pokládá za nezbytné k zajištění přijatelné úrovně bezpečnosti v daném případě. 

 

b) Při prokazování splnění požadavků bodu a) musí provozovatel vzít v úvahu: 

 

1) tlakovou výšku na letišti; 

 

2) nejvýše 50 % složky hlášeného protivětru nebo nejméně 150 % složky zadního větru a 

 

3) sklon dráhy ve směru přistání, je-li větší než +/-2 %. 



 
13376/1/05 REV 1  DC/mk 177 
PŘÍLOHA DG C III   CS 

 

c) Při prokazování splnění požadavků bodu a) je nutno předpokládat, že: 

 

1) letoun přistane na nejvhodnější dráze, za bezvětří a 

 

2) letoun přistane na dráze, která mu bude nejpravděpodobněji přidělena vzhledem 

k pravděpodobné rychlosti a směru větru a k charakteristikám řízení letadla na zemi 

a s přihlédnutím k ostatním podmínkám, např. prostředkům pro přistání a terénu. 

 

d) Letoun smí být odbaven, i když provozovatel není schopen vyhovět požadavkům výše 

uvedeného bodu c) 1) pro cílové letiště s jednou dráhou, kde přistání závisí na určité složce 

větru, jsou-li určena dvě náhradní letiště, která umožní plně vyhovět požadavkům bodů a), b) 

a c). Před zahájením přiblížení na přistání na cílovém letišti se velitel letadla musí ujistit, že 

přistání lze provést s úplným splněním požadavků OPS 1.510 a bodů a) a b) výše. 

 

e) Letoun smí být odbaven, i když provozovatel není schopen vyhovět požadavkům výše 

uvedeného bodu c) 2) pro cílové letiště, je-li určeno náhradní letiště umožňující plně vyhovět 

požadavkům bodů a), b) a c). 

 

OPS 1.520 

Přistání – mokré a znečištěné dráhy 

 

a) Provozovatel zajistí, aby použitelná délka přistání byla minimálně 115 % požadované délky 

přistání určené podle OPS 1.515, pokud příslušné meteorologické zprávy nebo předpovědi či 

jejich kombinace naznačují, že by přistávací dráha v předpokládané době příletu mohla být 

mokrá. 
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b) Provozovatel zajistí, aby použitelná délka přistání byla minimálně stejná jako délka přistání 

určená podle výše uvedeného bodu a) nebo minimálně 115 % délky přistání určené v souladu 

s údaji délky přistání na znečištěnou dráhu schválenými úřadem nebo rovnocennými údaji, je-

li větší, jestliže příslušné meteorologické zprávy nebo předpovědi či jejich kombinace 

naznačují, že přistávací dráha v předpokládané době příletu může být znečištěná. 

 

c) Délku přistání na mokré dráze kratší, než požaduje výše uvedený bod a), ne však menší než 

požaduje OPS 1.515 a), lze použít, pokud letová příručka obsahuje přesné doplňující 

informace o délkách přistání na mokrých drahách. 

 

d) Délku přistání na zvlášť připravených znečištěných přistávacích drahách kratší, než požaduje 

výše uvedený bod b), ne však kratší než požaduje OPS 1.515 a), lze použít, pokud letová 

příručka obsahuje přesné doplňující informace o délkách přistání na znečištěných drahách. 

 

e) Při prokazování splnění požadavků podle bodů b), c) a d) výše se musí použít kritéria OPS 

1.515 obdobně s tím, že pro bod b) se nesmí použít OPS 1.515 a) 1) a 2). 
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Dodatek 1 k OPS 1.495 c) 3) 

Schvalování větších úhlů klonění 

 

a) Pro používání větších úhlů klonění vyžadující zvláštní oprávnění musí být splněna tato 

kritéria: 

 

1) letová příručka musí obsahovat schválené údaje pro požadované zvětšení provozní 

rychlosti a údaje umožňující konstruovat dráhu letu se zřetelem k větším úhlům 

klonění a rychlostem; 

 

2) musí být možné použít vizuální vedení k zajištění přesnosti navigace; 

 

3) meteorologická minima a omezení větru musí být stanovena pro každou dráhu a 

musí být schválena úřadem; 

 

4) výcvik v souladu s OPS 1.975. 

 

Dodatek 1 k OPS 1.515 a) 3) 

Postupy strmého přiblížení 

 

a) Úřad může schválit použití postupů strmého přiblížení s úhlem sestupové roviny 4,5° nebo 

větším a s výškou nad prahem dráhy menší než 50 ft, nejméně však 35 ft, jsou-li splněna tato 

kritéria: 

 

1) letová příručka musí udávat maximální schválený úhel sestupové roviny, všechna 

ostatní omezení, normální, mimořádné nebo nouzové postupy pro strmé přiblížení 

a úpravy údajů délky přistání při používání kritérií strmého přiblížení; 
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2) na každém letišti, na němž mají být prováděny postupy strmého přiblížení, musí být 

vhodná vztažná sestupová rovina obsahující alespoň systém vizuální indikace 

sestupové roviny a 

 

3) pro každou dráhu, která má být používána pro strmé přiblížení, musí být stanovena 

a schválena meteorologická minima. Je nutno přihlédnout k těmto skutečnostem: 

 

i) situace s ohledem na překážky; 

 

ii) druh vztažné sestupové roviny a směrového navádění jako vizuální prostředky, 

MLS, 3D-NAV, ILS, LLZ, VOR, NDB; 

 

iii) minimální vizuální reference požadovaná ve výšce rozhodnutí a v minimální 

nadmořské výšce pro klesání; 

 

iv) dostupné palubní vybavení; 

 

v) kvalifikace pilota a zvláštní seznámení s letištěm; 

 

vi) omezení a postupy letové příručky a 

 

vii) kritéria nezdařeného přiblížení. 
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Dodatek 1 k OPS 1.515 a) 4) 

Lety s krátkým přistáním 

 

a) Délka používaná pro výpočet povolené přistávací hmotnosti se pro účely OPS 1. 515 a) 4) 

může skládat z použitelné délky vyhlášeného ochranného pásma a z vyhlášené použitelné 

délky přistání. Úřad může schválit takové lety podle těchto kritérií: 

 

1) Prokázání potřeby letů s krátkým přistáním. Musí existovat zřejmý veřejný zájem 

a provozní nezbytnost pro daný provoz buď kvůli odlehlosti letiště, nebo fyzikálním 

omezením vztahujícím se k prodlužování dráhy. 

 

2) Letoun a provozní kritéria. 

 

i) Lety s krátkým přistáním budou schvalovány pouze pro letouny, u nichž svislá 

vzdálenost mezi úrovní očí pilota a nejnižší části kol, je-li letoun ustálen na 

normální dráze sestupu, nepřekročí 3 metry. 

 

ii) Při stanovování provozních minim letiště nesmí být dohlednost/dráhová 

dohlednost nižší než 1,5 km. Kromě toho musí být v provozní příručce uvedena 

omezení větru. 

 

iii)  V provozní příručce musí být uvedena minimální praxe pilota, požadavky 

výcviku a zvláštní seznámení s letištěm. 
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3) Předpokládá se, že výška přeletu začátku použitelné délky vyhlášeného ochranného 

pásma je 50 ft. 

 

4) Dodatečná kritéria. Úřad může uložit dodatečné podmínky, které považuje za 

nezbytné pro bezpečný provoz s ohledem na charakteristiky daného typu letounu, 

orografické charakteristiky v prostoru přiblížení a úvahy o nezdařeném 

přiblížení/přistání. Takovými dodatečnými podmínkami může být například 

požadavek systému vizuálního indikátoru sestupu typu VASI/PAPI. 

 

Dodatek 2 k OPS 1.515 a) 4) 

Kritéria letiště pro lety s krátkým přistáním 

 

a) Použití ochranného pásma musí schválit letištní úřad. 

 

b) Použitelná délka vyhlášeného ochranného pásma podle ustanovení 1.515 a 4) a tohoto dodatku 

nesmí překročit 90 metrů. 

 

c) Šířka vyhlášeného ochranného pásma, vystředěná na prodlouženou osu dráhy, nesmí být menší 

než dvojnásobná šířka dráhy nebo dvojnásobné rozpětí křídel, je-li větší. 
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d) Vyhlášené ochranné pásmo musí být bez překážek a proláklin, které by mohly letoun ohrozit 

při přistání před dráhou, a ve vyhlášeném ochranném pásmu nesmí být povolen žádný 

pohyblivý objekt po dobu používání dráhy pro lety s krátkým přistáním. 

 

e) Sklon vyhlášeného ochranného pásma nesmí ve směru přistání překročit 5 % vzhůru a 2 % 

dolů. 

 

f) Pro účely tohoto provozu nemusí pro vyhlášené ochranné pásmo platit požadavek únosnosti 

podle OPS 1.480 a) 5).  

 

HLAVA H 

TŘÍDA VÝKONNOSTI B 

 

OPS 1.525 

Obecně 

 

a) Provozovatel nesmí provozovat jednomotorový letoun: 

 

1) v noci; nebo 

 

2) za meteorologických podmínek letu podle přístrojů s výjimkou letu podle zvláštních 

pravidel letu za viditelnosti. 

 

Pozn.: Omezení provozu jednomotorových letounů jsou uvedena v OPS 1.240 

a) 6). 
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b) Provozovatel považuje dvoumotorové letouny nesplňující požadavky stoupání podle 

dodatku 1 k OPS 1.525 b) za jednomotorové letouny. 

 

OPS 1.530 

Vzlet 

 

a) Provozovatel zajistí, aby vzletová hmotnost nepřekročila maximální vzletovou hmotnost 

stanovenou v letové příručce pro tlakovou výšku a teplotu vzduchu na letišti, ze kterého má 

být vzlet proveden. 

 

b) Provozovatel zajistí, aby délka vzletu stanovená letovou příručkou nepřekročila: 

 

1) po vynásobení činitelem 1,25 použitelnou délku rozjezdu; nebo 

 

2) je-li k dispozici dojezdová dráha nebo předpolí: 

 

i) použitelnou délku rozjezdu; 

 

ii) po vynásobení činitelem 1,15 použitelnou délku vzletu a 

 

iii) po vynásobení činitelem 1,3 použitelnou délku přerušeného vzletu. 
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c) Při prokazování splnění požadavků výše uvedeného bodu b) musí vzít provozovatel v úvahu: 

 

1) hmotnost letounu na začátku rozjezdu ke vzletu; 

 

2) tlakovou výšku na letišti; 

 

3) teplotu vzduchu na letišti; 

 

4) stav a druh povrhu dráhy; 

 

5) sklon dráhy ve směru vzletu a 

 

6) nejvýše 50 % hlášené složky protivětru a nejméně 150 % hlášené složky zadního větru. 
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OPS 1.535 

Bezpečná výška nad překážkami při vzletu – vícemotorové letouny 

 

a) Provozovatel zajistí, aby dráha vzletu letounů se dvěma nebo více motory určená v souladu 

s tímto bodem vedla ve výšce nejméně 50 ft nad všemi překážkami nebo měla vodorovnou 

vzdálenost od těchto překážek alespoň 90 m zvětšenou o 0,125 x D, kde D je vodorovná 

vzdálenost, kterou letoun urazil od konce použitelné délky vzletu nebo od konce délky vzletu, 

je-li plánována zatáčka před koncem použitelné délky vzletu s výjimkami uvedenými níže 

v bodech b) a c). Pro letouny s rozpětím menším než 60 m lze použít bezpečnou horizontální 

vzdálenost od překážek rovnající se polovině rozpětí křídel plus 0,125 x D. Při prokazování 

splnění požadavku tohoto bodu se přepokládá, že: 

 

1) dráha vzletu začíná ve výšce 50 ft nad vzletovou plochou na konci délky vzletu v souladu 

s OPS 1.530 b) a končí ve výšce 1500 ft nad vzletovou plochou; 

 

2) letoun není uveden do klonění před dosažením výšky 50 ft nad vzletovou plochou a poté 

příčný sklon nepřekročí 15°; 

 

3) selhání kritického motoru nastane v bodě dráhy vzletu se všemi pracujícími motory, v 

němž se předpokládá, že dojde ke ztrátě vizuální orientace k vyhýbání se překážkám; 
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4) gradient dráhy vzletu od 50 ft do výšky předpokládané poruchy motoru se rovná 

průměrnému gradientu se všemi pracujícími motory při stoupání a přechodu na traťovou 

konfiguraci vynásobenému činitelem 0,77 a 

 

5) gradient dráhy vzletu z výšky dosažené v souladu s bodem 4) do konce dráhy vzletu se 

rovná gradientu stoupání na trati s jedním nepracujícím motorem uvedeným v letové 

příručce. 

 

b) Při prokazování splnění požadavků bodu a) výše nemusí provozovatel pro ty případy, kdy 

zamýšlená dráha letu nevyžaduje změny trati větší než 15°, brát v úvahu překážky s boční 

vzdáleností větší než: 

 

1) 300 m, jestliže je let prováděn za podmínek umožňujících vizuální navigaci pro 

výcvikové vedení nebo jsou-li použitelné navigační prostředky, které pilotovi umožňují 

udržovat zamýšlenou dráhu letu s toutéž přesností (viz dodatek 1 k OPS 1.535 b) 1) a 

c) 1)); nebo 

 

2) 600 m pro lety za všech ostatních podmínek. 
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c) Při prokazování splnění požadavků bodu a) výše nemusí provozovatel pro ty případy, kdy 

zamýšlená dráha letu vyžaduje změny trati větší než 15°, brát v úvahu překážky s boční 

vzdáleností větší než: 

 

1) 600 m pro lety za podmínek umožňujících vizuální navigaci pro kurzové vedení  

(viz dodatek 1 k OPS 1.535 b 1) a c 1)); 

 

2) 900 m pro lety za všech ostatních podmínek. 

 

d) Při prokazování splnění požadavků bodů a), b) a c) výše provozovatel musí vzít v úvahu: 

 

1) hmotnost letounu na začátku rozjezdu ke vzletu; 

 

2) tlakovou výšku na letišti; 

 

3) teplotu vzduchu na letišti a 

 

4) nejvýše 50 % hlášené složky protivětru a nejméně 150 % hlášené složky zadního větru. 
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OPS 1.540 

Let na trati – vícemotorové letouny 

 

a) Provozovatel zajistí, aby letoun byl schopen pokračovat v letu za meteorologických podmínek 

očekávaných pro let i v případě poruchy jednoho motoru, přičemž ostatní motory pracují 

v přesně stanovených mezích maximálního trvalého výkonu, v příslušných nadmořských 

výškách stanovených pro bezpečný let v provozní příručce nebo ve výšce větší až do bodu 

1000 ft nad letištěm, na němž lze splnit požadavky na výkonnost. 

 

b) Při prokazování splnění požadavků bodu a): 

 

1) se nesmí předpokládat, že letoun letí ve výšce větší, než je výška, při níž je rychlost 

stoupání rovna 300 ft za minutu se všemi motory pracujícími v mezích podmínek 

předepsaných pro maximální trvalý výkon, a 

 

2) předpokládaný gradient letu s jedním nepracujícím motorem musí být podle okolností 

hrubý gradient klesání nebo stoupání zvětšený, resp. zmenšený o 0,5 %. 
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OPS 1.542 

Let na trati – jednomotorové letouny 

 

a) Provozovatel zajistí, aby letoun byl schopen dosáhnout místa, na němž lze provést bezpečné 

vynucené přistání za meteorologických podmínek předpokládaných pro let i v případě 

poruchy motoru. Pro pozemní letouny se požaduje, aby toto místo bylo na pevnině, neschválí-

li úřad jinak. 

 

b) Při prokazování splnění požadavků bodu a): 

 

1) se nesmí předpokládat, že letoun poletí ve výšce větší, než je výška, při níž je 

rychlost stoupání rovna 300 ft za minutu s motorem pracujícím v mezích 

podmínek předepsaných pro maximální trvalý výkon, a  

 

2) předpokládaný gradient letu na trati je hrubý gradient klesání zvětšený o gradient 

0,5 %. 

 

OPS 1.545 

Přistání – cílové a náhradní letiště 

 

Provozovatel zajistí, aby přistávací hmotnost letounu stanovená podle OPS 1.475 a) nepřekročila 

maximální přistávací hmotnost stanovenou pro tlakovou výšku a teplotu vzduchu očekávanou 

v předpokládané době přistání na cílovém a náhradním letišti. 
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OPS 1.550 

Přistání – suchá dráha 

 

a) Provozovatel zajistí, aby přistávací hmotnost letounu stanovená podle OPS 1.475 a) 

pro předpokládanou dobu přistání umožnila přistání a úplné zastavení letounu z výšky 50 ft 

nad prahem dráhy v mezích 70 % použitelné délky přistání na cílovém letišti a na kterémkoli 

náhradním letišti. 

 

1) Úřad může schválit používání údajů o délce přistání vynásobených činiteli v souladu 

s tímto bodem založených na výšce nad prahem dráhy menší než 50 ft, ne však menší 

než 35 ft (viz dodatek 1 k OPS 1.550 a)).  

 

2) Úřad může schválit lety s krátkým přistáním v souladu s kritérii 

v dodatku 2 k OPS 1.550 a). 

 

b) Při prokazování splnění požadavků bodu a) musí provozovatel vzít v úvahu: 

 

1) tlakovou výšku na letišti; 

 

2) nejvýše 50 % čelní složky větru nebo nejméně 150 % zadní složky větru; 
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3) stav a druh povrchu dráhy a 

 

4) sklon dráhy ve směru přistání. 

 

c) Při odbavení letounu podle bodu a) výše se musí předpokládat, že: 

 

1) letoun přistane na nejvhodnější dráze, za bezvětří a 

 

2) letoun přistane na dráze, která mu bude nejpravděpodobněji přidělena vzhledem 

k pravděpodobné rychlosti a směru větru a charakteristikám řízení letounu na zemi 

a s přihlédnutím k ostatním podmínkám, např. prostředkům pro přistání a terénu.  

 

d) Letoun smí být odbaven, i když provozovatel není schopen vyhovět požadavkům výše 

uvedeného bodu c) 2) pro cílové letiště, je-li určeno náhradní letiště umožňující plně vyhovět 

požadavkům bodů a), b) a c). 

 

OPS 1.555 

Přistání – mokré a znečištěné dráhy 

 

a) Provozovatel zajistí, aby v případě, že příslušné meteorologické zprávy nebo předpovědi 

či jejich kombinace naznačují, že dráha v předpokládané době příletu může být mokrá, byla 

použitelná délka přistání nejméně stejná nebo větší než požadovaná délka přistání stanovená 

podle OPS 1.550 vynásobená činitelem 1,15. 
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b) Provozovatel zajistí, aby v případě, že příslušné meteorologické zprávy nebo předpovědi 

či jejich kombinace naznačují, že dráha v předpokládané době příletu může být znečištěná, 

nepřekročila délka přistání stanovená pro tyto podmínky s použitím údajů přijatelných pro 

úřad použitelnou délku přistání. 

 

c) Délku přistání na mokré dráze kratší, než požaduje výše uvedený bod a), ne však menší než 

požadovanou podle OPS 1.550 a), lze použít, pokud letová příručka obsahuje přesné 

doplňující informace o délkách přistání na mokrých drahách. 

 

Dodatek 1 k OPS 1.525 b) 

Obecně – stoupání po vzletu a v přistávací konfiguraci 

 

(Požadavky tohoto dodatku se zakládají na JAR–23.63 c 1) a JAR–23.63 c 2) platných od 

11. března 1994) 

 

a) Stoupání po vzletu 

 

1) Se všemi pracujícími motory 

 

i) Ustálený gradient stoupání po vzletu musí být nejméně 4 %: 

 

A) pracují-li všechny motory v režimu vzletu; 
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B) je-li přistávací zařízení vysunuto, ale lze je pokládat za zasunuté, pokud je lze 

zasunout do 7 sekund; 

 

C) jsou-li vztlakové klapky v poloze pro vzlet a 

 

D) je-li rychlost letounu při stoupání nejméně větší z rychlostí 1,1 VMC a 1,2 VS1. 

 

2) S jedním nepracujícím motorem 

 

i) Ustálený gradient stoupání ve výšce 400 ft nad vzletovou plochou musí být měřitelně 

kladný: 

 

A) nepracuje-li kritický motor a jeho vrtule je v poloze nejmenšího odporu vzduchu; 

 

B) pracuje-li zbývající motor v režimu vzletu; 

 

C) je-li přistávací zařízení zasunuto; 

 

D) jsou-li vztlakové klapky v poloze pro vzlet a 

 

E) je-li rychlost letounu při stoupání rovna rychlosti dosažené ve výšce 50 ft. 
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ii) Ustálený gradient stoupání ve výšce 1500 ft nad vzletovou plochou nesmí být menší 

než 0,75 %: 

 

A) nepracuje-li kritický motor a jeho vrtule je v poloze nejmenšího odporu vzduchu; 

 

B) pracuje-li zbývající motor nejvýše s trvale přípustným výkonem; 

 

C) je-li přistávací zařízení zasunuto; 

 

D) jsou-li vztlakové klapky zasunuty a 

 

E) není-li rychlost letounu při stoupání menší než 1,2 VS1. 

 

b) Stoupání v přistávací konfiguraci 

 

1) Se všemi pracujícími motory 

 

i) Ustálený gradient stoupání musí být alespoň 2,5 %: 

 

A) s výkonem nebo tahem, který není vyšší, než je k dispozici 8 sekund po zahájení 

pohybu ovládacích prvků výkonu z polohy minimálního letového volnoběhu; 
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B) je-li přistávací zařízení vysunuto; 

 

C) jsou-li vztlakové klapky v poloze pro přistání a 

 

D) je-li rychlost letounu při stoupání rovna VREF. 

 

2) S jedním nepracujícím motorem 

 

i) Ustálený gradient stoupání ve výšce 1500 ft nad přistávací plochou nesmí být menší 

než 0,75 %: 

 

A) nepracuje-li kritický motor a jeho vrtule je v poloze nejmenšího odporu 

vzduchu; 

 

B) pracuje-li zbývající motor nejvýše s trvale přípustným výkonem; 

 

C) je-li přistávací zařízení zasunuto; 

 

D) jsou-li vztlakové klapky zasunuty a 

 

E) není-li rychlost letounu při stoupání menší než 1,2 VS1. 
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Dodatek 1 k OPS 1.535 b) 1) a c) 1) 

Dráha vzletu – navigace s vizuálním kurzovým vedením 

 

Provozovatel k umožnění navigace s vizuálním kurzovým vedením zajistí, aby meteorologické 

podmínky, které panují v době provozu, zahrnující základnu nejnižší význačné oblačné vrstvy 

a dohlednost byly takové, aby umožňovaly spatřit a rozpoznat překážku nebo referenční body 

na zemi. Provozní příručka musí stanovit pro všechna dotčená letiště minimální meteorologické 

podmínky, které letové posádce umožňují nepřetržitě určovat a udržovat správnou dráhu letu 

vzhledem k pozemním referenčním bodům tak, aby byla zajištěna bezpečná výška nad překážkami 

a terénem, jak je uvedeno níže: 

 

a) postup musí být dobře vymezen z hlediska pozemních referenčních bodů tak, aby zamýšlená 

trať mohla být podrobena rozboru z hlediska požadavků bezpečných výšek nad překážkami; 

 

b) postup musí být v mezích schopností letounu z hlediska dopředné rychlosti, příčného sklonu 

a účinků větru; 

 

c) posádce musí být poskytnut jednoznačný písemný nebo obrazový popis postupu a 

 

d) musí být stanoveny mezní podmínky vnějšího prostředí (např. vítr, oblačnost, dohlednost, 

den/noc, vnější osvětlení, osvětlení překážek). 
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Dodatek 1 k OPS 1.550 a) 

Postupy strmého přiblížení 

 

a) Úřad může schválit použití postupů strmého přiblížení s úhlem sestupové roviny 4,5° nebo 

větším a s výškou nad prahem dráhy menší než 50 ft, nejméně však 35 ft, jsou-li splněna tato 

kritéria: 

 

1) letová příručka musí udávat maximální schválený úhel sestupové roviny, všechna 

ostatní omezení, normální, mimořádné a nouzové postupy pro strmé přiblížení a 

úpravy údajů délky letiště při používání kritérií strmého přiblížení; 

 

2) na všech letištích, na nichž mají být prováděny postupy strmého přiblížení, musí být 

vhodná vztažná sestupová rovina obsahující minimálně systém vizuální indikace 

sestupové roviny a 

 

3) pro každou dráhu, která má být používána pro strmé přiblížení, musí být stanovena 

meteorologická minima. V úvahu je nutno vzít tyto skutečnosti: 

 

i) situace vzhledem k překážkám; 

 

ii) druh vztažné sestupové roviny a směrového navádění jako jsou vizuální 

prostředky, MLS, 3D-NAV, ILS, LLZ, VOR, NDB; 

 

iii) minimální vizuální reference požadovaná ve výšce rozhodnutí a v minimální 

nadmořské výšce pro klesání; 
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iv) dostupné palubní vybavení; 

 

v) kvalifikace pilota a zvláštní seznámení s letištěm; 

 

vi) omezení a postupy letové příručky a 

 

vii)  kritéria nezdařeného přiblížení. 

 

Dodatek 2 k OPS 1. 550 a) 

Lety s krátkým přistáním 

 

a) Pro účely OPS 1.550 a) 2) se může vzdálenost používaná pro výpočet povolené přistávací 

hmotnosti skládat z použitelné délky vyhlášeného ochranného pásma a z vyhlášené použitelné délky 

přistání. Úřad může takové lety povolit v souladu s těmito kritérii: 

 

1) použití ochranného pásma musí schválit letištní úřad; 

 

2) vyhlášené ochranné pásmo musí být bez překážek a proláklin, které by mohly letoun 

ohrozit při přistání před dráhou, a ve vyhlášeném ochranném pásmu nesmí být 

povolen žádný pohyblivý objekt po dobu používání dráhy pro lety s krátkým 

přistáním; 
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3) sklon vyhlášeného ochranného pásma nesmí ve směru přistání překročit 5 % vzhůru 

a 2 % dolů; 

 

4) použitelná délka vyhlášeného ochranného pásma nesmí podle ustanovení tohoto 

dodatku překročit 90 metrů; 

 

5) šířka vyhlášeného ochranného pásma, vystředěná na prodlouženou osu dráhy, nesmí 

být menší než dvojnásobek šířky dráhy; 

 

6) předpokládá se, že výška přeletu na začátkem vyhlášeného ochranného pásma 

nebude menší než 50 ft; 

 

7) pro účely tohoto provozu nemusí pro vyhlášené ochranné pásmo platit požadavek 

únosnosti podle OPS 1.480 a) 5); 

 

8) pro každou dráhu, která má být používána, musí být stanovena a schválena 

meteorologická minima a tato minima nesmí být menší než pro VFR nebo 

přístrojové přiblížení, jsou-li vyšší; 

 

9) musí být stanoveny požadavky na piloty (viz OPS 1.975 a)); 

 

10) úřad může uložit dodatečné podmínky, které považuje za nezbytné pro bezpečný 

provoz s ohledem na charakteristiky daného typu letounu, prostředky pro přiblížení 

a úvahy o nezdařeném přiblížení/přistání. 
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HLAVA I 

TŘÍDA VÝKONNOSTI C 

 

OPS 1.560 

Obecně 

 

Provozovatel zajistí doplnění schválených údajů o výkonnosti v letové příručce dalšími údaji 

přijatelnými pro úřad, je-li to nutné pro zjištění, zda byly splněny požadavky této hlavy, jestliže 

schválené údaje o výkonnosti v letové příručce nejsou postačující. 

 

OPS 1.565 

Vzlet 

 

a) Provozovatel zajistí, aby vzletová hmotnost nepřekročila maximální vzletovou hmotnost 

stanovenou v letové příručce pro tlakovou výšku a teplotu vzduchu na letišti, ze kterého má 

být vzlet proveden. 

 

b) Pro letouny, jejichž letová příručka obsahuje údaje o délce letiště vzletu nezahrnující vliv 

poruchy motoru, provozovatel zajistí, aby vzdálenost od začátku rozjezdu nutná k dosažení 

výšky letounu nad vzletovou plochou 50 ft se všemi motory pracujícími v režimu vzletu 

vynásobená činitelem: 

 

1) 1,33 pro dvoumotorové letouny; nebo 
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2) 1,25 pro třímotorové letouny; nebo 

 

3) 1,18 pro čtyřmotorové letouny,  

 

nepřekročila použitelnou délku rozjezdu na letišti, na němž má být vzlet proveden. 

 

c) Pro letouny, jejichž letová příručka obsahuje údaje o délce letiště vzletu zahrnující vliv 

poruchy motoru, provozovatel zajistí, aby byly v souladu se specifikacemi letové příručky 

splněny tyto požadavky: 

 

1) délka přerušeného vzletu nesmí být větší než použitelná délka přerušeného vzletu; 

 

2) délka vzletu nesmí být větší než použitelná délka vzletu s tím, že délka předpolí nesmí 

překročit polovinu použitelné délky rozjezdu; 

 

3) délka rozjezdu nesmí být větší než použitelná délka rozjezdu; 

 

4) splnění požadavků tohoto bodu je nutno prokázat s použitím jediné hodnoty V1 

pro přerušený a nepřerušený vzlet a 

 

5) vzletová hmotnost pro vzlet na mokré nebo znečištěné dráze nesmí být větší než 

schválená vzletová hmotnost za stejných podmínek na suché dráze. 
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d) Při prokazování splnění požadavků bodů b) a c) musí provozovatel vzít v úvahu: 

 

1) tlakovou výšku na letišti; 

 

2) teplotu vzduchu na letišti; 

 

3) stav a druh povrchu dráhy; 

 

4) sklon dráhy ve směru vzletu; 

 

5) nejvýše 50 % hlášené složky protivětru a nejméně 150 % hlášené složky zadního větru 

a 

 

6) případné zkrácení délky dráhy vyrovnáním letounu do osy dráhy před vzletem. 

 

OPS 1.570 

Bezpečná výška nad překážkami při vzletu 

 

a) Provozovatel zajistí, aby dráha letu při vzletu s jedním nepracujícím motorem měla 

bezpečnou svislou výšku nad všemi překážkami nejméně 50 ft zvětšenou o 0,01 x D, nebo 

vodorovnou vzdálenost od těchto překážek alespoň 90 m zvětšenou o 0,125 x D, kde D je 

vodorovná vzdálenost, kterou letoun urazil od konce použitelné délky vzletu. Pro letouny s 

rozpětím křídel menším než 60 m lze použít vodorovnou vzdálenost od překážek rovnající se 

polovině rozpětí letounu plus 60 m plus 0,125 x D. 
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b) Dráha vzletu musí začínat ve výšce 50 ft nad vzletovou plochou na konci délky vzletu 

požadované podle OPS 1.565 b) nebo případně c) a končit ve výšce 1500 ft nad vzletovou 

plochou. 

 

c) Při prokazování splnění požadavků bodu a) musí provozovatel vzít v úvahu: 

 

1) hmotnost letounu na začátku rozjezdu ke vzletu ; 

 

2) tlakovou výšku na letišti; 

 

3) teplotu vzduchu na letišti a 

 

4) nejvýše 50 % hlášené složky protivětru a nejméně 150 % hlášené složky zadního 

větru. 

 

d) Při prokazování splnění požadavků bodu a) nejsou přípustné změny dráhy až do bodu dráhy 

vzletu, v němž bylo dosaženo výšky 50 ft nad vzletovou plochou. Potom se až do výšky 400 ft 

předpokládá, že příčný sklon letadla bude menší než 15°. Ve výšce větší než 400 ft lze 

plánovat příčný sklon větší než 15°, nejvýše však 25°. Musí být vytvořena přiměřená rezerva 

jak na vliv náklonu působícího na provozní rychlosti a na dráhu letu, tak i na přírůstky 

vzdáleností, které jsou důsledkem větších provozních rychlostí. 
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e) Při prokazování splnění požadavků bodu a) nemusí provozovatel pro ty případy, které 

nevyžadují změny trati větší než 15°, brát v úvahu překážky s boční vzdáleností větší než: 

 

1) 300 m, je-li pilot schopen udržovat požadovanou přesnost navigace při průletu 

prostorem, v němž se přihlíží k překážkám; nebo 

 

2) 600 m pro lety za všech ostatních podmínek. 

 

f) Při prokazování splnění požadavků bodu a) nemusí provozovatel pro ty případy, které 

vyžadují změny trati větší než 15°, brát v úvahu překážky s boční vzdáleností větší než: 

 

1) 600 m, je-li pilot schopen udržovat požadovanou přesnost navigace při průletu 

prostorem, v němž se přihlíží k překážkám; nebo 

 

2) 900 m pro lety za všech ostatních podmínek. 

 

g) Provozovatel stanoví postupy pro nepředvídané okolnosti, aby vyhověl požadavkům OPS 

1.570, a určí bezpečnou trať vyhýbající se překážkám umožňující letounu buď vyhovět 

požadavkům OPS 1.580 pro let na trati, nebo přistát na letišti odletu nebo na náhradním letišti 

pro vzlet. 
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OPS 1.575 

Let na trati – se všemi motory pracujícími 

 

a) Provozovatel zajistí, aby letoun byl schopen dosáhnout rychlosti stoupání nejméně 300 ft 

za minutu za meteorologických podmínek očekávaných pro daný let v kterémkoli bodu trati 

nebo plánované změny trati a se všemi motory pracujícími s maximálním trvale přípustným 

výkonem v: 

 

1) minimálních výškách pro bezpečný let v každé etapě prolétávané trati a v průběhu 

jakékoli plánované změny trati, která je stanovena nebo vypočtena z informací 

obsažených v provozní příručce vztahujících se k letounu, a  

 

2) minimálních výškách nezbytných pro splnění podmínek stanovených v OPS 1.580, 

případně 1.585. 

 

OPS 1.580 

Let na trati s jedním nepracujícím motorem 

 

a) Provozovatel zajistí, aby letoun byl schopen pokračovat v letu za očekávaných 

meteorologických podmínek z cestovní výšky na letiště, na němž může přistát podle OPS 

1.595 nebo OPS 1.600, v případě vyřazení z provozu kteréhokoli motoru v kterémkoli bodu 

trati letounu nebo plánované změny trati, pracují-li ostatní motory v mezích trvale přípustného 

výkonu, a aby byl schopen přeletět překážky ve vzdálenosti do 9,3 km (5 NM) na obě strany 

od zamýšlené trati ve svislé vzdálenosti alespoň: 

 

1) 1000 ft, je-li rychlost stoupání nulová nebo větší; nebo 



 
13376/1/05 REV 1  DC/mk 207 
PŘÍLOHA DG C III   CS 

 

2) 2000 ft, je-li rychlost stoupání menší než 0. 

 

b) Dráha letu musí mít po poruše jednoho motoru ve výšce 450 m (1500 ft) nad letištěm 

předpokládaného přistání kladný sklon. 

 

c) Pro účely tohoto bodu se musí použít rychlost stoupání letounu menší o 150 ft za minutu, než 

je stanovená celková rychlost stoupání. 

 

d) Při prokazování splnění požadavků tohoto bodu musí provozovatel zvětšit rozmezí uvedené 

v bodě a) na 18,5 km (10 NM) na každou stranu, pokud přesnost navigace nezajišťuje jeho 

dodržení s pravděpodobností 95 %. 

 

e) Povoluje se vypouštění paliva v rozsahu, který umožňuje dosáhnout letiště s požadovanými 

zálohami paliva, pokud se pro vypouštění paliva použije bezpečného postupu. 

 

OPS 1.585 

Let na trati – letouny se třemi nebo více motory, z toho se dvěma nepracujícími 

 

a) Provozovatel zajistí, aby v žádném bodě zamýšlené trati nebyl letoun se třemi nebo více 

motory vzdálen více než 90 minut letu od letiště, na němž jsou použitelné požadavky na 

výkonnost splněny při očekávané přistávací hmotnosti, letí-li rychlostí maximálního doletu při 

standardní teplotě za bezvětří se všemi pracujícími motory, pokud nejsou splněny požadavky 

níže uvedených bodů b) až e). 
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b) Dráha letu se dvěma nepracujícími motory musí letounu dovolit, aby pokračoval v letu 

za očekávaných meteorologických podmínek na letiště, na němž jsou splněny použitelné 

požadavky na výkonnost pro očekávanou přistávací hmotnost, a přeletěl v bezpečné výšce 

nejméně o 2000 ft všechny překážky, které jsou v rozmezí 9,3 km (5 NM) na každou stranu 

od zamýšlené trati. 

 

c) Předpokládá se selhání dvou motorů v nejkritičtějším bodu té části trati, v němž je letoun 

vzdálen více než 90 minut letu od letiště, na němž jsou splněny použitelné požadavky na 

výkonnost při očekávané přistávací hmotnosti, letí-li rychlostí maximálního doletu při 

standardní teplotě za bezvětří se všemi pracujícími motory. 

 

d) Očekávaná hmotnost letounu v bodě, v němž se předpokládá selhání dvou motorů, nesmí být 

menší než hmotnost zahrnující dostatek paliva k pokračování v letu na letiště 

předpokládaného přistání, příletu k tomuto letišti ve výšce nejméně 450 m (1500 ft) přímo nad 

prostor přistání a poté ještě k letu v horizontu po dobu 15 minut. 

 

e) Pro účely tohoto bodu se musí použít rychlost stoupání letounu o 150 ft za minutu menší, než 

je stanovená rychlost. 

 

f) Při prokazování splnění požadavků tohoto bodu musí provozovatel zvětšit rozmezí uvedené 

v bodě a) výše na 18,5 km (10 NM) na každou stranu, pokud přesnost navigace nezajišťuje 

jeho dodržení s pravděpodobností 95 %. 

 

g) Povoluje se vypouštění paliva v rozsahu, který umožňuje dosáhnout letiště s požadovanými 

zálohami paliva, pokud se pro vypouštění paliva použije bezpečného postupu. 
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OPS 1.590 

Přistání – cílové a náhradní letiště 

 

Provozovatel zajistí, aby přistávací hmotnost letounu stanovená podle OPS 1.475 a) nepřekročila 

v předpokládaném čase přistání maximální přistávací hmotnost stanovenou v letové příručce, pokud 

je v letové příručce udávána pro nadmořskou výšku a pro teplotu vzduchu na cílovém a náhradním 

letišti. 

 

OPS 1.595 

Přistání – suché dráhy 

 

a) Provozovatel zajistí, aby přistávací hmotnost letounu stanovená podle OPS 1.475 a) pro 

předpokládanou dobu přistání dovolila přistání s úplným zastavením letounu z výšky 50 ft nad 

prahem dráhy v rozmezí 70 % použitelné délky přistání na cílovém letišti a kterémkoli 

náhradním letišti. 

 

b) Při prokazování shody s bodem a) musí provozovatel vzít v úvahu: 

 

1) nadmořskou výšku letiště; 

 

2) nejvýše 50 % čelní složky větru nebo nejméně 150 % zadní složky větru; 

 

3) druh povrchu dráhy a 
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4) sklon dráhy ve směru přistání. 

 

c) Pro odbavení letounu v souladu s bodem a) je nutno předpokládat, že: 

 

1) letoun přistane na nejvýhodnější dráze za bezvětří a 

 

2) letoun přistane na dráze, která mu bude nejpravděpodobněji přidělena vzhledem 

k pravděpodobné rychlosti a směru větru a k charakteristikám řízení letadla na zemi 

a s přihlédnutím k ostatním podmínkám, např. prostředkům pro přistání a terénu. 

 

d) Letoun smí být odbaven, i když provozovatel není schopen vyhovět požadavkům výše 

uvedeného bodu c) 2) pro cílové letiště, je-li určeno náhradní letiště umožňující plně vyhovět 

požadavkům bodů a), b) a c). 

 

OPS 1.600 

Přistání – mokré a znečištěné dráhy 

 

a) Provozovatel zajistí, aby v případě, že příslušné meteorologické zprávy nebo předpovědi 

či jejich kombinace naznačují, že dráha v předpokládané době příletu může být mokrá, byla 

použitelná délka přistání nejméně stejná nebo větší než požadovaná délka přistání stanovená 

podle OPS 1.595 vynásobená činitelem 1,15. 

 

b) Provozovatel zajistí, aby v případě, že příslušné meteorologické zprávy nebo předpovědi či 

jejich kombinace naznačují, že dráha v předpokládané době příletu může být znečištěná, délka 

přistání stanovená pro tyto podmínky s použitím údajů přijatelných pro úřad nepřekročila 

použitelnou délku přistání. 
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HLAVA J 

HMOTNOST A VYVÁŽENÍ 

 

OPS 1.605 

Obecně 

(Viz dodatek 1 k OPS 1.605) 
 

a) Provozovatel zajistí, aby v každé fázi provozu vyhovovalo naložení, hmotnost a poloha těžiště 

letounu  omezením stanoveným v letové příručce letounu, nebo v provozní příručce, pokud 

provozní příručka klade přísnější požadavky. 

 

b) Provozovatel určí hmotnost a polohu těžiště každého letounu skutečným zvážením před 

prvním uvedením do provozu a poté v intervalech 4 let, jestliže jsou používány hmotnosti 

jednotlivých letounů, a každých 9 let, používá-li se hmotnosti parku. Je nutno započítat 

a správně dokumentovat kumulativní účinky modifikací a oprav na hmotnost a vyvážení. 

Kromě toho musí být letouny znovu zváženy, jestliže vliv modifikací na hmotnost a vyvážení 

není přesně znám. 

 

c) Provozovatel určí hmotnost všech provozních položek a členů posádky zahrnutých 

do provozní hmotnosti letounu bez paliva vážením nebo použitím normalizovaných 

hmotností. Musí být stanoven vliv jejich umístění na polohu těžiště letounu. 

 

d) Provozovatel určí hmotnost provozního nákladu, včetně případné zátěže, skutečným zvážením 

nebo stanoví hmotnost provozního nákladu v souladu s normalizovanými hmotnostmi 

cestujících a zavazadel stanovenými v OPS 1.620. 
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e) Provozovatel určí hmotnost paliva na palubě s použitím jeho skutečné hustoty, nebo není-li 

známa, s použitím hustoty vypočtené podle metody uvedené v provozní příručce. 

 

OPS 1.607 

Terminologie 

 

a) Provozní hmotnost bez paliva. Celková hmotnost letounu připraveného k danému druhu 

provozu vyjma vyčerpatelného paliva a provozního nákladu. Tato hmotnost zahrnuje položky 

jako: 

 

1) posádku a její zavazadla; 

 

2) pohoštění a vyjímatelné vybavení pro obsluhu cestujících a 

 

3) pitnou vodu a chemikálie toalet. 

 

b) Maximální hmotnost bez paliva. Maximální přípustná hmotnost letounu bez vyčerpatelného 

paliva. Hmotnost paliva obsaženého v jednotlivých nádržích musí být zahrnuta do hmotnosti 

bez paliva, je-li výslovně uvedena v omezeních letové příručky letounu. 

 

c) Maximální konstrukční přistávací hmotnost. Maximální celková přípustná přistávací hmotnost 

letounu při přistání za normálních okolností. 

 

d) Maximální konstrukční vzletová hmotnost. Maximální celková přípustná hmotnost letounu 

na začátku rozjezdu ke vzletu. 
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e) Klasifikace cestujících. 

 

1) Dospělí, muži a ženy, jsou definováni jako osoby ve věku 12 let a starší. 

 

2) Děti jsou definovány jako osoby ve věku dvou let a více, avšak mladší 12 let. 

 

3) Malé děti jsou definovány jako osoby mladší 2 let. 

 

f) Provozní náklad. Celková hmotnost cestujících, zavazadel a nákladu, včetně neplatícího 

zatížení. 

 

OPS 1.610 

Nakládání, hmotnost a vyvážení 

 

Provozovatel v provozní příručce stanoví zásady a metody používané při nakládání a v systému 

hmotností a vyvažování, které splňují požadavky OPS 1.605. Tento systém musí zahrnovat všechny 

druhy zamýšleného provozu. 

 

OPS 1.615 

Hodnoty hmotnosti pro posádku 

 

a) Provozovatel použije ke stanovení provozní hmotnosti bez paliva níže uvedených hodnot 

hmotnosti: 

 

1) skutečné hmotnosti, včetně všech zavazadel posádky; nebo 
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2) normalizované hmotnosti, včetně hmotnosti příručních zavazadel, pro jednotlivé členy 

letové posádky 85 kg a pro jednotlivé palubní průvodčí 75 kg; nebo 

 

3) jiné normalizované hmotnosti přijatelné pro úřad. 

 

b) Provozovatel musí opravit provozní hmotnost bez paliva, aby v součtu zahrnovala všechna 

dodatečná zavazadla. Umístění těchto dodatečných zavazadel musí být započteno při určování 

polohy těžiště letounu. 

OPS 1.620 

Hodnoty hmotnosti cestujících a zavazadel 

 

a) Provozovatel vypočte hmotnost cestujících a zapsaných zavazadel s použitím skutečně 

zvážených hmotností každé osoby a skutečně zvážené hmotnosti zavazadel, nebo s použitím 

normalizovaných hodnot hmotnosti uvedených v tabulkách 1 až 3, vyjma případu, kdy je 

počet použitelných sedadel cestujících menší než 10. V takových případech smí být hmotnost 

cestujících určena na základě jimi nebo jejich jménem učiněného ústního prohlášení a 

přidáním předem stanovené konstanty k započtení příručních zavazadel a oděvu. Postup, který 

stanoví, kdy volit skutečné nebo normalizované hmotnosti, a postup, který se má dodržovat 

při používání ústních prohlášení, musí být uveden v provozní příručce. 

 

b) Provozovatel zajistí, aby byly zahrnuty všechny předměty osobní potřeby a příruční zavazadla 

cestujících, pokud určuje skutečnou hmotnost vážením. Vážení musí být prováděno 

bezprostředně před nastupováním v místě blízkém nastupování. 
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c) Při určování hmotnosti cestujících s použitím normalizovaných hmotností je nutno použít 

normalizované hmotnosti uvedené v tabulkách 1 a 2. Tyto hmotnosti zahrnují příruční 

zavazadla a hmotnost každého dítěte do 2 let přepravovaného dospělým cestujícím na jednom 

sedadle. Pro účely tohoto bodu musí být považováno malé dítě přepravované na samostatném 

sedadle cestujícího za dítě. 

 

d) Hodnoty hmotnosti pro cestující – 20 nebo více sedadel 

 

1) Normalizované hmotnosti mužů a žen uvedené v tabulce 1 platí pro letouny s celkovým 

použitelným počtem sedadel pro cestující 20 nebo více. Jako alternativa v případech, 

kdy celkový použitelný počet sedadel pro cestující je 30 nebo více, platí hodnoty 

hmotnosti uvedené v tabulce 1 ve sloupci „Jen dospělí“. 

 

2) Pro účely tabulky 1 se rozumí prázdninovým charterovým letem charterový let 

výhradně určený jako součást celkových služeb při cestování o dovolené. Hodnoty 

hmotností platí pro prázdninové charterové lety za předpokladu, že pro bezúplatnou 

přepravu určitých kategorií cestujících se používá nejvýše 5 % sedadel cestujících 

zastavěných v letounu. 

 

Tabulka 1 

20 a více Počet sedadel cestujících 
Muži  Ženy 

30 a více 
Jen dospělí 

Všechny lety kromě 
prázdninových charterových 
letů 

88 kg 70 kg 84 kg 

Prázdninové charterové lety 83 kg 69 kg 76 kg 

Děti 35 kg 35 kg 35 kg 
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e) Hodnoty hmotnosti pro cestující – 19 nebo méně sedadel. 

 

1) Normalizované hmotnosti v tabulce 2 platí pro letouny, jejichž celkový použitelný 

počet sedadel pro cestující je 19 nebo méně. 

 

2) Při letech, u nichž se nepřepravují příruční zavazadla v kabině nebo u nichž se příruční 

zavazadla započítávají samostatně, lze od výše uvedených hmotností mužů a žen 

odečíst 6 kg. Předměty jako plášť, deštník, malá kabelka nebo taška, něco ke čtení 

nebo malá kamera/fotoaparát se pro účely tohoto bodu nepokládají za příruční 

zavazadla. 

 

Tabulka 2 

 

Počet sedadel 
cestujících 

1 - 5 6 - 9 10 - 19 

Muži 104 kg 96 kg 92 kg 
Ženy 86 kg 78 kg 74 kg 
Děti 35 kg 35 kg 35 kg 

 

f) Hodnoty hmotnosti pro zavazadla 

 

1) Normalizované hodnoty hmotnosti uvedené v tabulce 3 se použijí pro každý kus 

zapsaného zavazadla, jestliže celkový použitelný počet sedadel pro cestující letounu je 

20 nebo více. Pro letouny s 19 nebo méně sedadly pro cestující se musí použít 

skutečná hmotnost zapsaných zavazadel zjištěná vážením. 
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2) Pro účely tabulky 3 se: 

 

i) vnitrostátním letem rozumí let, jehož výchozí a cílové letiště se nachází na 

území téhož státu; 

 

ii) lety v evropské oblasti rozumí lety jiné než vnitrostátní, jejichž výchozí a 

cílové letiště se nachází v oblasti uvedené v dodatku 1 k OPS 1.620 f), a 

 

iii) mezikontinentálním letem jiným než let v evropské oblasti se rozumí let, jehož 

výchozí a cílové letiště se nachází na různých kontinentech. 

 

Tabulka 3 

20 nebo více sedadel 
Druh letu Normalizovaná 

hmotnost zavazadel 

Vnitrostátní lety 11 kg 
Lety v evropské oblasti 13 kg 

Mezikontinentální lety 15 kg 

Všechny ostatní lety 13 kg 

 



 
13376/1/05 REV 1  DC/mk 218 
PŘÍLOHA DG C III   CS 

 
g) Pokud chce provozovatel používat jiné normalizované hodnoty hmotnosti, než jsou uvedené 

v tabulkách 1 až 3, musí oznámit své důvody úřadu a předem obdržet jeho souhlas. Musí 

rovněž předložit ke schválení podrobný plán průzkumu vážení a použít metody statistického 

rozboru uvedené v dodatku 1 k OPS 1.620 g). Změněné normalizované hodnoty hmotností 

platí po ověření výsledků průzkumu vážení a schválení úřadem pouze pro daného 

provozovatele. Změněné hodnoty hmotností lze použít pouze za okolností, které odpovídají 

těm, za nichž se průzkum prováděl. Jsou-li změněné normalizované hmotnosti větší než 

hmotnosti uvedené v tabulkách 1 až 3, musí být používány tyto větší hodnoty. 

 

h) Při každém letu, u nějž se zjistí, že významný počet cestujících s jejich příručními zavazadly 

bude mít podle očekávání hmotnost větší než normalizovanou, určí provozovatel skutečnou 

hmotnost těchto cestujících vážením nebo připočte přiměřený přídavek hmotnosti. 

 

i) Používá-li se normalizovaných hodnot hmotnosti zapsaných zavazadel a významný počet 

zapsaných zavazadel cestujících překročí podle očekávání normalizovanou hmotnost 

zavazadla, určí provozovatel skutečnou hmotnost těchto zavazadel vážením nebo připočte 

přiměřený přídavek hmotnosti. 

 

j) Provozovatel zajistí, aby velitel letadla byl informován, že ke stanovení hmotnosti nákladu 

bylo použito nestandardní metody a že je tato metoda uvedena v dokumentaci o naložení 

a vyvážení. 
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OPS 1.625 

Dokumentace o hmotnosti a vyvážení 

(Viz dodatek 1 k OPS 1.625) 
 

a) Provozovatel vyhotoví před každým letem dokumentaci o hmotnosti a vyvážení specifikující 

náklad a jeho rozložení. Dokumentace o hmotnosti a vyvážení musí veliteli letadla umožnit 

určit, zda je náklad a jeho rozložení takové, aby nebyly překročeny meze hmotnosti a 

vyvážení letounu. Na dokladu musí být uvedeno jméno osoby, která tuto dokumentaci 

zpracovává. Osoba, která dohlíží na nakládání letounu, musí svým podpisem potvrdit, že 

náklad a jeho rozložení je v souladu s dokumentací o hmotnosti a vyvážení. Doklad musí být 

přijatelný pro velitele letadla a jeho souhlas musí být stvrzen spolupodpisem nebo 

rovnocenným způsobem (viz také OPS 1.1055 a) 12)). 

 

b) Provozovatel stanoví postupy pro změny nákladu v poslední chvíli.  

 

c) Provozovatel může používat jiný postup, než vyžadují body a) a b), pokud jej schválí úřad. 
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Dodatek 1 k OPS 1.605 

Hmotnost a vyvážení - obecně 

(Viz OPS 1.605) 

 

a) Stanovení provozní hmotnosti letounu bez paliva 

 

1) Vážení letounu 

 

i) Nové letouny se obvykle váží ve výrobním závodě a mohou být uvedeny do 

provozu bez nového zvážení, jestliže záznamy o hmotnosti a vyvážení byly 

upraveny s ohledem na změny a úpravy provedené na letounu. Letouny předávané 

jedním provozovatelem se schváleným programem určování hmotnosti jinému 

provozovateli rovněž se schváleným programem, nemusí být znovu zváženy 

provozovatelem, který tyto letouny přijímá, pokud od posledního vážení 

neuplynuly více než 4 roky. 

 

ii) Hmotnost a polohu těžiště každého jednotlivého letounu je nutno znovu určovat 

v pravidelných lhůtách. Maximální doba mezi dvěma váženími musí být 

stanovena provozovatelem a musí splňovat požadavky OPS 1.605 b). Kromě toho 

musí být hmotnost a poloha těžiště každého letounu znovu určována buď: 

 

A) vážením; nebo 

 

B) výpočtem, pokud je provozovatel schopen věrohodně doložit platnost 

zvolené metody výpočtu, kdykoli kumulativní změny provozní hmotnosti 

bez paliva jsou větší než ±0,5 % maximální přistávací hmotnosti nebo 

kdykoli kumulativní změna polohy těžiště je větší než 0,5 % střední 

aerodynamické tětivy. 
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2) Hmotnost a poloha těžiště letadlového parku 

 

i) Pro letadlový park nebo skupinu letounů téže verze a konfigurace lze použít 

průměrné provozní hmotnosti bez paliva a polohy těžiště letadlového parku, 

pokud provozní hmotnosti bez paliva a polohy těžiště jednotlivých letounů 

zůstávají v mezích stanovených v bodě ii). Kromě toho se použijí kritéria 

uvedená v bodech iii), iv) a a) 3). 

 

ii) Tolerance 

 

A) Jestliže se provozní hmotnost bez paliva kteréhokoli váženého letounu 

nebo vypočtená provozní hmotnost bez paliva kteréhokoli letounu 

letadlového parku liší o více než ±0,5 % maximální konstrukční 

přistávací hmotnosti od stanovené provozní hmotnosti bez paliva 

letadlového parku nebo jestliže se jeho poloha těžiště liší o více než 

±0,5 % střední aerodynamické tětivy od polohy těžiště daného 

letadlového parku, musí být takový letoun z parku vynechán. Lze 

zavést samostatné letadlové parky, každý s odlišnou střední hmotností. 

 

B) V případech, kdy je hmotnost letounu v toleranci provozní hmotnosti 

bez paliva letadlového parku, ale poloha těžiště je mimo povolenou 

toleranci, lze letoun provozovat s použitím provozní hmotnosti bez 

paliva pro letadlový park, ale s individuální polohou těžiště. 
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C) Vykazuje-li jednotlivý letoun při porovnání s ostatními letouny v 

parku fyzikálně přesně vysvětlitelný rozdíl (např. konfigurace 

palubního bufetu nebo sedadel), který způsobuje překročení tolerancí 

pro park, je možné ponechat tento letoun v parku, pokud se použijí 

vhodné opravy pro jeho hmotnost nebo polohu jeho těžiště. 

 

D) Letouny, pro které nebyly vyhlášeny žádné hodnoty střední 

aerodynamické tětivy, musí být provozovány na základě jejich 

individuálních hodnot hmotnosti a polohy těžiště nebo musí být 

podrobeny zvláštnímu rozboru a schválení. 

 

iii) Používání hodnot letadlového parku 

 

A) Po zvážení letounu, nebo byla-li provedena změna v jeho vybavení či 

konfiguraci, musí provozovatel ověřit, zda daný letoun zůstává 

v tolerancích uvedených v bodě 2) ii) výše. 

 

B) Letouny, které nebyly váženy od posledního stanovení hmotnosti 

letadlového parku, mohou zůstat v parku letadel a mohou být 

provozovány s použitím hodnot pro letadlový park za předpokladu, že 

jednotlivé hodnoty jsou prověřovány výpočtem a zůstávají 

v tolerancích uvedených v bodě 2) ii). Provozovatel musí buď stanovit 

nové hodnoty pro letadlový park splňující podmínky bodů 2) i) 

a 2) ii), nebo provozovat letouny překračující tolerance s použitím 

jejich individuálních hodnot, pokud jednotlivé hodnoty tyto tolerance 

překročí. 
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C) Provozovatel musí vážením nebo výpočtem ověřit, zda skutečné 

hodnoty letounu, který chce zařadit do letadlového parku 

provozovaného na základě hodnot letadlového parku, jsou v 

tolerancích stanovených v bodě 2) ii). 

 

iv) Ke splnění požadavků bodu 2) i) musí být hodnoty letadlového parku 

aktualizovány alespoň na konci každého hodnocení hmotnosti letadlového 

parku. 

 

3) Počet letounů, které se musí zvážit k získání hodnot letadlového parku 

 

i) Je-li „n“ počet letounů v letadlovém parku používajících hodnot letadlového 

parku, musí provozovatel v období mezi dvěma vyhodnoceními hmotnosti parku 

zvážit alespoň určitý počet letounů stanovený v této tabulce: 

 

Počet letounů 
v parku 

Minimální 
počet vážení 

2 nebo 3 N 
4 až 9 (n + 3)/2 

10 a více (n + 51)/10 
 

ii) Při výběru letounů, které mají být zváženy, by měly být vybrány ty, které nebyly 

váženy nejdelší dobu. 

 

iii) Doba mezi dvěma hodnoceními hmotnosti parku nesmí být delší než 48 měsíců. 
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4) Postup vážení 

 

i) Vážení provede výrobce nebo organizace oprávněná k údržbě. 

 

ii) Musí být přijata běžná opatření v souladu se správnými postupy, např.: 

 

A) kontrola úplnosti letounu a jeho vybavení; 

 

B) zjištění, zda byly správně započteny provozní kapaliny; 

 

C) zajištění čistoty letounu a 

 

D) zajištění, aby letoun byl zvážen v uzavřené budově. 

 

iii) Vybavení použité k vážení musí být správně cejchováno, vynulováno a použito v souladu 

s pokyny výrobce. Váhy musí být cejchovány výrobcem, úřadem pro míry a váhy nebo 

řádně oprávněnou organizací každé 2 roky nebo ve lhůtách stanovených výrobcem 

vážícího vybavení, jsou-li kratší. Vybavení musí umožnit určit hmotnost letounu přesně. 

 

b) Zvláštní normalizované hmotnosti pro provozní náklad. Kromě normalizovaných hmotností 

pro cestující a zapsaná zavazadla může provozovatel předložit úřadu ke schválení 

normalizované hmotnosti jiných položek nákladu. 
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c) Nakládání letounu 

 

1) Provozovatel zajistí, aby nakládání jeho letounů bylo prováděno pod dozorem 

kvalifikovaného personálu. 

 

2) Provozovatel zajistí, aby nakládání daného nákladu letounu bylo shodné s údaji 

používanými pro výpočet jeho hmotnosti a vyvážení. 

 

3) Provozovatel musí dodržet další konstrukční omezení, např. zatížení podlahy, 

maximální zatížení běžného metru, maximální hmotnost nákladu v jednotlivých 

nákladových prostorech nebo omezení maximálního počtu sedadel pro cestující. 

 

d) Meze polohy těžiště 

 

1) Provozní obálka poloh těžiště. Pokud se nepoužívá přidělování sedadel a do výpočtu 

polohy těžiště nejsou přesně započítávány účinky počtu cestujících v jednotlivých 

řadách sedadel, nákladů v jednotlivých nákladových prostorech a paliva  

v jednotlivých nádržích, musí se použít provozní zálohy ve schválené obálce poloh 

těžišť. Při určování záloh polohy těžiště je nutno vzít v úvahu možné odchylky od 

uvažovaného rozložení nákladu. Je-li použito volné volby sedadel cestujícími, musí 

provozovatel stanovit postupy k zajištění nápravných opatření prováděných letovou 

posádkou nebo palubními průvodčími, pokud by došlo k extrémní volbě sedadel v 

podélném směru. Zálohy polohy těžiště a s tím spojené provozní postupy, včetně 

předpokladů týkajících se rozsazení cestujících, musí být přijatelné pro úřad. 
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2) Poloha těžiště za letu. Provozovatel musí dále k bodu d) 1) prokázat, že postupy plně 

přihlížejí k extrémním změnám poloh těžiště za letu způsobeným pohyby 

cestujících/posádky a spotřebou/přečerpáváním paliva. 

 

Dodatek 1 k OPS 1.620 f) 

Vymezení prostoru pro lety v evropské oblasti 

 

Pro účely OPS 1.620 f) jsou lety v evropské oblasti jiné než vnitrostátní lety prováděné v oblasti 

ohraničené loxodromou mezi níže uvedenými body: 

 

− N7200 E04500 

− N4000 E04500 

− N3500 E03700 

− N3000 E03700 

− N3000 W00600 

− N2700 W00900 

− N2700 W03000 

− N6700 W03000 
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− N7200 W01000 

− N7200 E04500, 

jak je znázorněno na obr. 1: 

 

 
Obr. 1 

Evropská oblast 
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Dodatek 1 k OPS 1.620 g) 

Postupy určování revidovaných hodnot normalizované hmotnosti pro cestující a zavazadla 

 

a) Cestující 

 

1) Metoda vzorkování hmotnosti. Průměrná hmotnost cestujících a jejich příručních 

zavazadel musí být stanovena vážením náhodně vybraných vzorků. Výběr náhodných 

vzorků musí být svou povahou a rozsahem reprezentativní pro daný počet cestujících s 

přihlédnutím k druhu provozu, četnosti letů na různých tratích, vnitrostátním nebo 

mezinárodním letům, ročnímu období a k počtu sedadel letounu. 

 

2) Velikost vzorku. Plán průzkumu musí zahrnovat vážení alespoň největšího: 

 

i) počtu cestujících vypočteného z řídícího vzorku s použitím obvyklých 

statistických postupů a založeného na relativním rozsahu přesnosti 1 % pro 

všechny dospělé a 2 % pro průměrné hmotnosti mužů a žen brané odděleně a 

 

ii) pro letouny: 

 

A) s počtem sedadel pro cestující 40 nebo více, celkového počtu 

2000 cestujících; nebo 

 

B) s počtem sedadel pro cestující menším než 40, celkového počtu cestujících 

rovného padesátinásobku počtu sedadel pro cestující. 
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3) Hmotnosti cestujících. Hmotnosti cestujících musí zahrnovat hmotnost jejich osobních 

věcí, které si nesou při vstupu do letounu. Při výběru náhodných vzorků hmotnosti 

cestujících musí být malé děti váženy společně s doprovázejícím dospělým (viz také 

OPS 1620 c), d) a e)). 

 

4) Místo vážení. Místo, kde budou cestující váženi, se vybírá co nejblíže k letounu v bodě, 

v němž je nepravděpodobné, že by mohlo dojít ke změně hmotnosti cestujícího tím, že 

se před vstupem do letounu zbaví osobních věcí nebo naopak získá další osobní věci. 

 

5) Vážící zařízení. Vážící zařízení používané k vážení cestujících musí mít rozsah nejméně 

do 150 kg. Hmotnost musí být udávána s dělením nejméně po 500 g. Chyba vážícího 

zařízení musí být menší než 0,5 % rozsahu nebo 200 g podle toho, která hodnota je 

větší. 

 

6) Zapisování hmotností. Pro každý let zahrnutý do průzkumu musí být zapsána hmotnost 

cestujících, včetně jejich příslušné kategorie (tj. muži/ženy/děti) a číslo linky. 

 

b) Zapsaná zavazadla. Statistický postup určování revidovaných hodnot normalizované hmotnosti 

zavazadel založený na průměrných hmotnostech zavazadel ve vzorku minimální požadované 

velikosti je v podstatně stejný jako pro cestující a je uveden v bodě a) 1). U zavazadel 

se požaduje relativní rozsah přesnosti 1 %. Musí být zváženo nejméně 2000 kusů zapsaných 

zavazadel. 
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c) Stanovení revidovaných hodnot normalizované hmotnosti pro cestující a zapsaná zavazadla 

 

1) Je nutno provést statistický rozbor, aby se zajistilo, že upřednostňování používání 

revidovaných hodnot normalizované hmotnosti cestujících a zapsaných zavazadel před 

používáním jejich skutečných hmotností zjištěných vážením neovlivní nepříznivě 

bezpečnost provozu. Takovým rozborem se získají průměrné hodnoty hmotnosti 

cestujících a zavazadel, jakož i jiné údaje. 

 

2) Pro letouny s 20 nebo více sedadly cestujících platí tyto průměry jako revidované 

hodnoty normalizované hmotnosti mužů a žen. 

 

3) U menších letounů je nutno k průměrným hmotnostem cestujících přidat níže uvedené 

přídavky, aby se získaly revidované hodnoty normalizované hmotnosti: 

 

Počet sedadel 
cestujících 

Požadovaný 
přídavek 
hmotnosti 

1 – 5 včetně 16 kg 
6 – 9 včetně 8 kg 

10 – 19 včetně 4 kg 
 

Pro letouny s 30 nebo více sedadly cestujících lze alternativně používat revidované 

hodnoty normalizované (průměrné) hmotnosti „jen dospělých“. Revidované hodnoty 

normalizované (průměrné) hmotnosti zapsaných zavazadel platí pro letouny s 20 nebo 

více sedadly cestujících. 
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4) Provozovatelé mohou předložit úřadu ke schválení podrobný plán průzkumu a následně 

odchylku od revidované hodnoty normalizované hmotnosti, pokud tato odlišná hodnota 

byla určena postupem vysvětleným v tomto dodatku. Takové odchylky musí být znovu 

přezkoumány ve lhůtách nepřesahujících 5 let. 

 

5) Revidované hodnoty normalizované hmotnosti „jen dospělých“ musí být založeny na 

poměru počtu mužů k počtu žen 80/20 u všech letů vyjma prázdninových charterových 

letů, u nichž je tento poměr 50/50. Pokud provozovatel chce získat souhlas k použití 

odlišného poměru na konkrétních tratích nebo letech, pak musí úřadu předložit údaje z 

jeho programu vážení a musí prokázat, že alternativní poměr mužů a žen je 

konzervativní a zahrnuje alespoň 84 % skutečně zjištěných poměrů počtů žen a mužů ve 

vzorku z nejméně 100 typických letů. 

 

6) Průměrné hodnoty hmotnosti se zaokrouhlují na nejbližší celé číslo v kg. Hodnoty 

hmotnosti zapsaných zavazadel se zaokrouhlují na nejbližší 0,5 kg. 

 

Dodatek 1 k OPS 1.625 

Dokumentace o hmotnosti a vyvážení 

 

a) Dokumentace o hmotnosti a vyvážení 

 

1) Obsah 
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i) Dokumentace o hmotnosti a vyvážení musí obsahovat tyto informace: 

 

A) poznávací značku a typ letounu; 

 

B) číslo letu a datum; 

 

C) totožnost velitele letadla; 

 

D) totožnost osoby, která doklad vypracovala; 

 

E) provozní hmotnost letounu bez paliva a příslušnou polohu těžiště; 

 

F) hmotnost paliva při vzletu a hmotnost traťového paliva; 

 

G) hmotnost provozních hmot jiných než palivo; 

 

H) složky nákladu včetně cestujících, zavazadel, zboží a zátěže;  

 

I) vzletovou hmotnost, přistávací hmotnost a hmotnost bez paliva; 

 

J) rozložení nákladu; 

 

K) použitelné polohy těžiště letounu a 

 

L) omezující hodnoty hmotnosti a polohy těžiště. 

 

ii) Se souhlasem úřadu může provozovatel vynechat některé údaje této dokumentace 

o hmotnosti a vyvážení. 
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2) Změny v poslední chvíli. Dojde-li ke změně v poslední chvíli po vyplnění dokumentace 

o hmotnosti a vyvážení, musí být o této změně uvědomen velitel letadla a změna v 

poslední chvíli musí být doplněna do dokumentace o hmotnosti a vyvážení. Největší 

přípustná změna v počtu cestujících nebo nákladu v nákladových prostorech, přijatelná 

jako změna v poslední chvíli, musí být stanovena v provozní příručce. Pokud je změna 

větší, musí být zpracována nová dokumentace o hmotnosti a vyvážení. 

 

b) Počítačové systémy. Je-li dokumentace o hmotnosti a vyvážení vytvářena počítačovým 

systémem hmotnosti a vyvažování, musí provozovatel ověřovat úplnost výstupních údajů. 

Provozovatel musí zavést systém, kterým se nepřetržitým ověřováním výstupních údajů ve 

lhůtách nepřekračujících šest měsíců kontroluje, zda jsou do systému správně zařazovány 

změny vstupních údajů a zda systém pracuje trvale správně. 

 

c) Palubní systémy hmotnosti a vyvážení. Provozovatel musí obdržet souhlas úřadu, pokud chce 

používat palubní systém hmotnosti a vyvážení jako hlavní zdroj informací pro odbavení 

letounů. 

 

d) Datový spoj. Je-li dokumentace o hmotnosti a vyvážení předávána datovým spojem, musí být 

na zemi k dispozici kopie posledního stavu dokumentace o hmotnosti a vyvážení potvrzená 

velitelem letadla. 
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HLAVA K 

PŘÍSTROJE A VYBAVENÍ 
 

OPS 1.630 

Obecný úvod 
 

a) Provozovatel zajistí, aby let nebyl zahájen, pokud přístroje a vybavení požadované touto 

hlavou nejsou: 

 

1) schváleny, s výjimkou uvedenou v bodě c), a zastavěny v souladu s požadavky, které 

se na ně vztahují, včetně norem minimální výkonnosti, provozních předpisů a předpisů 

letové způsobilosti a 

 

2) v provozuschopném stavu pro druh provozu, který se provádí, s výjimkami uvedenými 

v seznamu minimálního vybavení (MEL) (viz OPS 1.030). 

 

b) Normy minimální výkonnosti přístrojů a vybavení jsou normy předepsané použitelnými 

evropskými technickými normalizačními příkazy (ETSO), které jsou uvedeny v použitelných 

specifikacích pro evropské technické normalizační příkazy (CS-ETSO), pokud nejsou 

v předpisech letové způsobilosti nebo v provozních předpisech stanoveny odlišné normy 

výkonnosti. Přístroje a vybavení vyhovující konstrukčním a výkonnostním specifikacím 

jiným než ETSO k datu provedení OPS mohou zůstat v provozu nebo být zastavěny, nejsou-li 

v této hlavě stanoveny dodatečné požadavky. Přístroje a vybavení, které již byly schváleny, 

nemusí vyhovovat revidovaným ETSO nebo revidovaným specifikacím jiným než ETSO, 

pokud požadavek není stanoven se zpětnou platností. 
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c) Schválení se nevyžaduje pro tyto položky vybavení: 

 

1) pojistky uvedené v OPS 1.635; 

 

2) elektrické svítilny uvedené v OPS 1.640 a) 4); 

 

3) chronometr uvedený v OPS 1.650 b) a 1.652 b); 

 

4) držák map uvedený v OPS 1.652 n). 

 

5) soupravy první pomoci uvedené v OPS 1.745; 

 

6) lékařské soupravy první pomoci uvedené v OPS 1.755; 

 

7) megafony uvedené v OPS 1.810; 

 

8) vybavení pro přežití a pyrotechnické signalizační vybavení uvedené v OPS 1.835 a) a c) 

a 

 

9) vlečné kotvy a vybavení k poutání, kotvení a manévrování vodních a obojživelných 

letounů na vodě uvedené v OPS 1.840. 

 

d) Jestliže má být vybavení užíváno jedním členem letové posádky na jeho pracovním místě 

za letu, musí být snadno ovladatelné z jeho pracovního místa. Pokud se požaduje, aby 

jednotlivá část vybavení byla obsluhována více než jedním členem letové posádky, musí být 

zastavěna tak, aby byla snadno obsluhovatelná z každého pracovního místa, z něhož se 

obsluha požaduje. 
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e) Přístroje, které používá kterýkoli člen letové posádky, musí být uspořádány tak, aby danému 

členu letové posádky umožňovaly z jeho pracovního místa snadno vidět jejich údaje s pokud 

možno co nejmenší odchylkou od jeho polohy a zorného pole, které normálně má, dívá-li se 

dopředu ve směru letu. Pokud se v letounu s vícečlennou letovou posádkou požaduje jediný 

přístroj daného druhu, musí být zastavěn tak, aby byl viditelný ze všech příslušných 

pracovních míst letové posádky. 

 

OPS 1.635 

Ochrany obvodů 

 

Provozovatel nesmí provozovat letoun, v němž se používají tavné pojistky, pokud nejsou k 

dispozici pro použití za letu záložní pojistky v počtu nejméně 10 % počtu pojistek téže jmenovité 

hodnoty, nejméně však tři kusy pojistek každé použité jmenovité hodnoty. 

 

OPS 1.640 

Provozní světla letounu 

 

Provozovatel nesmí provozovat letoun, který není vybaven: 

 

a) Pro let ve dne: 

 

1) systémem protisrážkových světel; 
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2) osvětlením napájeným z elektrické sítě letounu, které zabezpečuje přiměřené osvětlení 

všech přístrojů a vybavení, které je nezbytné pro bezpečný provoz letounu; 

 

3) osvětlením napájeným z elektrické sítě letounu, které osvětluje všechny prostory pro 

cestující, a 

 

4) elektrickou svítilnou pro každého člena posádky letounu z předepsaného počtu, která je 

snadno dostupná z jemu přiděleného pracovního místa. 

 

b) Pro noční let, kromě vybavení uvedeného v bodě a): 

 

1) polohovými navigačními světly a 

 

2) dvěma přistávacími reflektory nebo jedním reflektorem s dvěma nezávisle napájenými 

vlákny a 

 

3) světly vyhovujícími mezinárodním předpisům k předcházení srážkám na moři, jedná-li 

se o vodní nebo obojživelný letoun. 

 

OPS 1.645 

Stěrače čelních skel 

 

Provozovatel nesmí provozovat letoun s maximální schválenou vzletovou hmotností větší než 

5700 kg, pokud není na každém pracovním místě pilota vybaven stěračem čelního skla nebo 

rovnocenným prostředkem k udržení čisté části čelního skla při srážkách. 
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OPS 1.650 

Denní provoz VFR – letové a navigační přístroje a přidružené vybavení 

 

Provozovatel nesmí provozovat letoun ve dne v souladu s pravidly letu za viditelnosti (VFR), pokud 

tento není vybaven letovými a navigačními přístroji a přidruženým vybavením a nejsou-li případně 

splněny podmínky uvedené v následujících bodech: 

 

a) magnetickým kompasem; 

 

b) chronometrem udávajícím čas v hodinách, minutách a sekundách; 

 

c) citlivým barometrickým výškoměrem, cejchovaným ve stopách, s nastavením pomocné 

stupnice, cejchované v hektopascalech/milibarech, nastavitelným na libovolný barometrický 

tlak, jehož nastavení připadá během letu v úvahu; 

 

d) rychloměrem cejchovaným v uzlech; 

 

e) variometrem; 

 

f) zatáčkoměrem s ukazatelem skluzu nebo přístrojem ke koordinování zatáčky s vestavěným 

ukazatelem skluzu; 

 

g) ukazatelem letové polohy (umělým horizontem); 

 

h) stabilizovaným ukazatelem směru a 
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i) prostředkem ukazujícím v pilotním prostoru teplotu venkovního vzduchu ve stupních Celsia. 

 

j) Při letech, jejichž doba trvání nepřekročí 60 minut, se vzletem a přistáním na tomtéž letišti, 

při nichž se letoun nevzdálí od tohoto letiště dále než 50 NM, lze nahradit všechny přístroje 

stanovené v bodech f), g) a h) výše a v bodech k) 4), k) 5) a k) 6) níže zatáčkoměrem 

s ukazatelem skluzu nebo přístrojem ke koordinaci zatáčky s vestavěným ukazatelem skluzu 

nebo jak umělým horizontem, tak i ukazatelem skluzu. 

 

k) Požadují-li se dva piloti, musí mít pracovní místo druhého pilota tyto samostatné přístroje: 

 

1) citlivý barometrický výškoměr, cejchovaný ve stopách, s nastavením pomocné stupnice, 

cejchované v hektopascalech/milibarech, nastavitelný na libovolný barometrický tlak, 

jehož nastavení připadá během letu v úvahu; 

 

2) rychloměr cejchovaný v uzlech; 

 

3) variometr; 

 

4) zatáčkoměr s ukazatelem skluzu nebo přístrojem ke koordinaci zatáčky s vestavěným 

ukazatelem skluzu; 

 

5) ukazatel letové polohy (umělý horizont) a 

 

6) stabilizovaný ukazatel směru. 
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l) Každý systém indikování rychlosti letu musí být vybaven vyhřívanou Pitotovou trubicí nebo 

rovnocennými prostředky zabraňujícími nesprávné činnosti vlivem kondenzace nebo námrazy 

pro: 

 

1) letouny s maximální schválenou vzletovou hmotností větší než 5700 kg nebo s 

konfigurací s maximálním schváleným počtem sedadel pro cestující větším než 9; 

 

2) letouny, kterým bylo vydáno první individuální osvědčení letové způsobilosti ke dni 

1. dubna 1999 nebo později. 

 

m) Ve všech případech, kdy se požaduje zdvojení přístrojů, zahrnuje požadavek samostatné 

displeje pro každého pilota a samostatné volící přepínače nebo případně jiné přidružené 

vybavení. 

 

n) Všechny letouny musí být vybaveny prostředky, které udávají nevyhovující napájení 

předepsaných letových přístrojů. 

 

o) Všechny letouny s omezeními na stlačitelnost vzduchu, která nejsou jinak udávaná 

předepsanými rychloměry, musí být vybaveny machmetry na každém pracovním místě pilota. 

 

p) Provozovatel nesmí provádět provoz VFR ve dne, pokud letoun není vybaven náhlavní 

soupravou s raménkovým nebo rovnocenným mikrofonem pro každého člena letové posádky 

konajícího službu v pilotním prostoru. 
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OPS 1.652 

Provoz IFR nebo v noci – letové a navigační přístroje a přidružené vybavení 

 

Provozovatel nesmí provozovat letoun v souladu s pravidly letu podle přístrojů (IFR) nebo v noci 

v souladu s pravidly letu za viditelnosti (VFR), není-li vybaven letovými a navigačními přístroji 

a přidruženým vybavením a nejsou-li případně splněny podmínky stanovené v následujících 

bodech: 

 

a) magnetickým kompasem; 

 

b) chronometrem udávajícím čas v hodinách, minutách a sekundách; 

 

c) dvěma citlivými barometrickými výškoměry, cejchovanými ve stopách, s nastavením 

pomocné stupnice, cejchované v hektopascalech/milibarech, nastavitelnými na libovolný 

barometrický tlak, jehož nastavení připadá během letu v úvahu. Tyto výškoměry musí mít 

ukazatel typu „counter drum pointer“ (bubínkový ukazatel s číslicovou indikací) nebo 

rovnocenný zobrazovací prostředek; 

 

d) rychloměrným systémem s vyhřívanou Pitotovou trubicí nebo s rovnocenným prostředkem 

zabraňujícím nesprávné funkci v důsledku kondenzace nebo námrazy, včetně signalizace 

poruchy vyhřívání Pitotovy trubice. Požadavek týkající se signalizace poruchy vyhřívání 

Pitotovy trubice neplatí pro letouny s konfigurací s maximálním schváleným počtem sedadel 

pro cestující 9 nebo menším nebo s maximální schválenou vzletovou hmotností 5700 kg nebo 

menší, jejichž individuální osvědčení letové způsobilosti bylo vydáno před 1. dubnem 1998; 

 

e) variometrem; 
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f) zatáčkoměrem s ukazatelem skluzu; 

 

g) ukazatelem letové polohy (umělým horizontem); 

 

h) stabilizovaným ukazatelem směru; 

 

i) prostředkem ukazujícím v pilotním prostoru teplotu venkovního vzduchu ve stupních Celsia a 

 

j) dvěma nezávislými systémy statického tlaku s tou výjimkou, že pro vrtulové letouny s 

maximální schválenou vzletovou hmotností 5700 kg nebo menší je přípustný jeden systém 

statického tlaku s jedním náhradním zdrojem statického tlaku. 

 

k) Požadují-li se dva piloti, musí mít pracovní místo druhého pilota tyto samostatné přístroje: 

 

1) citlivý barometrický výškoměr, cejchovaný ve stopách, s nastavením pomocné stupnice, 

cejchované v hektopascalech/milibarech, nastavitelný na libovolný barometrický tlak, 

jehož nastavení připadá během letu v úvahu. Tento přístroj může být jedním ze dvou 

výškoměrů požadovaných ve výše uvedeném bodě c). Tyto výškoměry musí mít 

ukazatel typu „counter drum pointer“ (bubínkový ukazatel s číslicovou indikací) nebo 

rovnocenný zobrazovací prostředek; 
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2) rychloměrný systém s vyhřívanou Pitotovou trubicí nebo s rovnocenným prostředkem 

zabraňujícím nesprávné funkci v důsledku kondenzace nebo námrazy, včetně 

signalizace poruchy vyhřívání Pitotovy trubice. Požadavek týkající se signalizace 

poruchy vyhřívání Pitotovy trubice neplatí pro letouny s konfigurací s maximálním 

schváleným počtem sedadel pro cestující 9 nebo menším nebo s maximální schválenou 

vzletovou hmotností 5700 kg nebo menší, jejichž individuální osvědčení letové 

způsobilosti bylo vydáno před 1. dubnem 1998; 

 

3) variometr; 

 

4) zatáčkoměr s ukazatelem skluzu; 

 

5) ukazatel letové polohy (umělý horizont) a 

 

6) stabilizovaný ukazatel směru. 

 

l) Letouny s maximální schválenou vzletovou hmotností větší než 5700 kg nebo s konfigurací 

s maximálním schváleným počtem sedadel pro cestující větším než 9 musí být kromě toho 

vybaveny samostatným záložním ukazatelem letové polohy (umělým horizontem), který lze 

použít z obou pracovních míst pilotů a který: 

 

1) je za normálních provozních podmínek napájen nepřetržitě a po úplném výpadku 

elektrických zdrojů je napájen ze zdroje nezávislého na základním zdroji elektrické 

energie; 

 

2) umožňuje spolehlivou činnost po dobu nejméně 30 minut od úplného selhání základního 

zdroje elektrické energie s přihlédnutím k ostatním zátěžím nouzového zdroje elektrické 

energie a k provozním postupům; 
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3) pracuje nezávisle na všech ostatních systémech udávání letové polohy; 

 

4) se automaticky uvede do činnosti po úplném výpadku základního zdroje elektrické 

energie a 

 

5) je vhodně osvětlen během všech fází provozu, 

 

s výjimkou letounů s maximální schválenou vzletovou hmotností 5700 kg nebo menší již 

zapsaných v rejstříku letadel členského státu ke dni 1. dubna 1995 a vybavených záložním 

ukazatelem letové polohy v levé přístrojové desce. 

 

m) Ke splnění výše uvedeného bodu l) musí být letové posádce zřejmé, kdy je záložní ukazatel 

letové polohy uvedený ve zmíněném bodě napájen z nouzového zdroje. Je-li záložní ukazatel 

letové polohy napájen z vlastního napájecího zdroje, musí být na ukazateli nebo na přístrojové 

desce připojena jasně viditelná indikace, že se používá tento zdroj; 

 

n) držákem mapy v místě zabezpečujícím její čitelnost, v němž může být mapa při nočním 

provozu osvětlena. 

 

o) Je-li záložní ukazatel letové polohy certifikován v souladu s CS 25.1303 b 4) nebo 

rovnocenným předpisem, zatáčkoměry s ukazateli skluzu mohou být nahrazeny ukazateli 

skluzu. 

 

p) Ve všech případech, kdy se požaduje zdvojení přístrojů, zahrnuje požadavek samostatné 

displeje pro každého pilota a samostatné volící přepínače nebo případně jiné přidružené 

vybavení. 
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q) Všechny letouny musí být vybaveny prostředky, které udávají nevyhovující napájení 

předepsaných letových přístrojů. 

 

r) Všechny letouny s omezeními na stlačitelnost vzduchu, která nejsou jinak udávaná 

předepsanými rychloměry, musí být vybaveny machmetry na každém pracovním místě pilota. 

 

s) Provozovatel nesmí provádět provoz IFR nebo v noci, pokud letoun není pro každého člena 

letové posádky konajícího službu v pilotním prostoru vybaven náhlavní soupravou 

s raménkovým nebo rovnocenným mikrofonem a klíčovacím tlačítkem na volantu pro 

každého předepsaného pilota. 

 

OPS 1.655 

Dodatečné vybavení pro jednopilotní provoz IFR 

 

Provozovatel nesmí provádět jednopilotní provoz IFR, pokud letoun není vybaven autopilotem 

alespoň s režimem automatického udržování výšky a kurzu. 

 

OPS 1.660 

Systém signalizace zadané výšky 

 

a) Provozovatel nesmí provozovat turbovrtulový letoun s maximální schválenou vzletovou 

hmotností větší než 5700 kg nebo s konfigurací s maximálním schváleným počtem sedadel 

pro cestující větším než 9 či proudový letoun, není-li vybaven systémem signalizace zadané 

výšky schopným: 

 

1) varovat letovou posádku, blíží-li se při stoupání nebo klesání k předvolené výšce, a 
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2) varovat letovou posádku alespoň zvukovým signálem, že se odchyluje nad nebo pod 

předvolenou výšku, 

 

vyjma letouny s maximální schválenou vzletovou hmotností nepřekračující 5700 kg 

nebo s konfigurací s maximálním schváleným počtem sedadel pro cestující větším než 

9, kterým bylo individuální osvědčení letové způsobilosti vydáno poprvé před 

1. dubnem 1972 a ke dni 1. dubna 1995 již byly zapsány v rejstříku letadel členského 

státu. 

 

OPS 1.665 

Systém signalizace nebezpečného přiblížení k zemi (GPWS) a systém výstrahy nebezpečné 

blízkosti terénu (TAWS) 

 

a) Provozovatel nesmí provozovat letoun s turbínovým pohonem o maximální schválené 

vzletové hmotnosti větší než 5 700 kg nebo s konfigurací s maximálním schváleným počtem 

sedadel pro cestující větším než 9, pokud není vybaven systémem signalizace nebezpečného 

přiblížení k zemi, který zahrnuje funkci předvídání výstrahy nebezpečné blízkosti terénu 

(systém výstrahy nebezpečné blízkosti terénu (TAWS)). 

 

b) Systém signalizace nebezpečného přiblížení k zemi musí pomocí zvukových signálů, které 

mohou být doplněny vizuálními signály, automaticky poskytovat letové posádce včasnou a 

rozlišující výstrahu před rychlostí klesání, blízkostí země, ztrátou výšky po vzletu nebo 

průletu, nesprávnou konfigurací pro přistání a odchylkou pod sestupovou rovinou. 

 

c) Systém výstrahy nebezpečné blízkosti terénu (TAWS) musí letové posádce automaticky 

poskytnout prostřednictvím zvukových a vizuálních signálů a displeje zobrazení terénu 

(Terrain Awarness Display) včasnou výstrahu, aby se předešlo řízenému letu do terénu, a dále 

zajistit dopředné sledování terénu a minimální výšky nad terénem. 



 
13376/1/05 REV 1  DC/mk 247 
PŘÍLOHA DG C III   CS 

 

 

OPS 1.668 

Palubní protisrážkový systém 

 

Provozovatel nesmí provozovat letoun s turbínovým pohonem o maximální schválené letové 

hmotnosti větší než 5700 kg nebo s konfigurací s maximálním schváleným počtem sedadel pro 

cestující větším než 19, pokud není vybaven palubním protisrážkovým systémem s úrovní 

výkonnosti alespoň ACAS II. 

OPS 1.670 

Vybavení palubním meteorologickým radarem 

 

a) Provozovatel nesmí provozovat letoun: 

 

1) s přetlakovou kabinou; nebo 

 

2) bez přetlakové kabiny s maximální schválenou vzletovou hmotností větší než 5700 kg; 

nebo 

 

3) bez přetlakové kabiny s konfigurací s maximálním schváleným počtem sedadel pro 

cestující větším než 9, není-li vybaven palubním meteorologickým radarem, má-li být 

letoun provozován v noci nebo za podmínek letu podle přístrojů v prostorech, kde lze 

na trati očekávat výskyt bouřek nebo jiných meteorologických podmínek, které mohou 

být nebezpečné a které jsou pokládány za zjistitelné palubním meteorologickým 

radarem. 
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b) U vrtulových letounů s přetlakovou kabinou s maximální schválenou vzletovou hmotností 

do 5700 kg a s konfigurací s maximálním schváleným počtem sedadel pro cestující nejvýše 9 

může být palubní meteorologický radar nahrazen jiným vybavením schopným zjišťovat 

bouřky nebo jiné meteorologické podmínky, které mohou být nebezpečné a které jsou 

pokládány za zjistitelné palubním meteorologickým radarem, jestliže to schválí úřad. 

 

OPS 1.675 

Vybavení pro provoz v podmínkách námrazy 

 

a) Provozovatel nesmí provozovat letoun v očekávaných nebo skutečných podmínkách námrazy, 

není-li letoun certifikován a vybaven pro provoz v podmínkách námrazy. 

 

b) Provozovatel nesmí provozovat letoun v očekávaných nebo skutečných podmínkách námrazy 

v noci, není-li letoun vybaven prostředky k osvětlení nebo zjišťování tvořícího se ledu. 

Použité osvětlení musí být takového druhu, aby neztěžovalo členům posádky plnění jejich 

povinností oslňováním nebo odrazy. 

 

OPS 1.680 

Vybavení pro zjišťování kosmického záření 

 

Provozovatel zajistí, aby byl letoun provozovaný ve výškách nad 15 000 m (49 000 ft) vybaven 

přístrojem nepřetržitě měřícím a udávajícím intenzitu úhrnného kosmického záření (tj. součtu 

ionizačního a neutronového záření galaktického a slunečního původu) a kumulativní dávku ozáření 

při každém letu. 
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OPS 1.685 

Systém palubního telefonu letové posádky 

 

Provozovatel nesmí provozovat letoun, ve kterém předepsanou letovou posádku tvoří více než jeden 

pilot, není-li tento letoun vybaven systémem palubního telefonu letové posádky, včetně náhlavních 

souprav a mikrofonů jiných než ručních pro každého člena letové posádky. 

 

OPS 1.690 

Systém palubního telefonu posádky 

 

a) Provozovatel nesmí provozovat letoun s maximální schválenou vzletovou hmotností větší než 

15 000 kg nebo s konfigurací s maximálním schváleným počtem sedadel pro cestující větším 

než 19, není-li takový letoun vybaven systémem palubního telefonu posádky, s výjimkou 

letounů, kterým bylo individuální osvědčení letové způsobilosti vydáno poprvé před 

1. dubnem 1965 a ke dni 1. dubna 1995 již byly zapsány v rejstříku letadel členského státu. 

 

b) Systém palubního telefonu posádky požadovaný tímto bodem musí: 

 

1) pracovat nezávisle na palubním rozhlase s výjimkou mikrotelefonů, náhlavních 

souprav, mikrofonů, volicích přepínačů a signalizačních zařízení; 

 

2) umožňovat obousměrné spojení mezi pilotním prostorem a: 

 

i) každým prostorem pro cestující; 
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ii) každým palubním bufetem, který není na úrovni paluby cestujících, a 

 

iii) každým odděleným prostorem pro posádku, který není na úrovni paluby 

cestujících a není snadno přístupný z prostoru pro cestující; 

 

3) být snadno dostupný pro použití z každého pracovního místa v pilotním prostoru; 

 

4) být snadno dostupný pro použití na požadovaných pracovních místech členů posádky 

v blízkosti každého jednotlivého nouzového východu nebo dvojice nouzových 

východů na úrovni podlahy; 

 

5) být vybaven zvukovým nebo vizuálním signalizačním systémem použitelným členy 

letové posádky k upozornění palubních průvodčích a použitelný palubními průvodčími 

k upozornění letové posádky; 

 

6) mít prostředky umožňující přijímajícímu určit, zda se jedná o normální nebo tísňové 

volání, a 

 

7) poskytovat na zemi prostředek obousměrného spojení mezi pozemním personálem 

a nejméně dvěma členy letové posádky. 
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OPS 1.695 

Palubní rozhlas 

 

a) Provozovatel nesmí provozovat letoun s konfigurací s maximálním schváleným počtem 

sedadel pro cestující větším než 19, není-li letoun vybaven palubním rozhlasem. 

 

b) Palubní rozhlas požadovaný tímto bodem musí: 

 

1) pracovat nezávisle na systémech palubního telefonu s výjimkou mikrotelefonů, 

náhlavních souprav, mikrofonů, volicích přepínačů a signalizačních zařízení; 

 

2) být snadno dostupný pro okamžité použití z každého pracovního místa předepsaného 

člena letové posádky; 

 

3) mít u každého předepsaného nouzového východu na úrovni podlahy v prostoru pro 

cestující, u nějž je sedadlo pro palubního průvodčího, mikrofon snadno dostupný pro 

sedící palubní průvodčí s tím, že jeden mikrofon může sloužit více než jednomu 

nouzovému východu, pokud blízkost nouzových východů dovoluje dohovor mezi 

sedícími palubními průvodčími bez pomocných prostředků; 

 

4) být schopen uvedení do provozu palubním průvodčím do 10 sekund na každém 

pracovním místě v prostoru, z nějž jej lze použít, a 

 

5) být slyšitelný a srozumitelný na všech sedadlech cestujících, toaletách a na sedadlech 

a pracovních místech palubních průvodčích. 
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OPS 1.700 

Zapisovače hlasu v pilotním prostoru–1 

 

a) Provozovatel nesmí provozovat letoun, jemuž bylo vydáno individuální osvědčení letové 

způsobilosti poprvé 1. dubna 1998 nebo později a který: 

 

1) je vícemotorový s turbínovým pohonem a s konfigurací s maximálním schváleným 

počtem sedadel pro cestující větším než 9; nebo 

 

2) má maximální schválenou vzletovou hmotnost větší než 5700 kg, 

 

není-li vybaven zapisovačem hlasu v pilotním prostoru zapisujícím se záznamem času: 

 

i) radiotelefonní spojení vysílané nebo přijímané v pilotním prostoru; 

 

ii) zvukové prostředí pilotního prostoru zahrnující bez přerušování akustické signály 

přijímané z každého používaného raménkového mikrofonu náhlavní soupravy 

nebo mikrofonu v masce; 

 

iii) dorozumívání členů letové posádky používajících v pilotním prostoru systém 

palubního telefonu posádky; 

 

iv) hlasové nebo akustické signály označující prostředky pro navigaci a přiblížení 

zaváděné do sluchátek nebo reproduktorů a 
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v) dorozumívání členů letové posádky v pilotním prostoru s použitím palubního 

rozhlasu, je-li zastavěn. 

 

b) Zapisovač hlasu v pilotním prostoru musí být schopen uchovat informace zapsané nejméně 

za poslední 2 hodiny jeho činnosti, s výjimkou letounů s maximální schválenou vzletovou 

hmotností 5700 kg nebo menší, u nichž lze tuto dobu zkrátit na 30 minut. 

 

c) Zapisovač hlasu v pilotním prostoru musí samočinně začít zapisovat dříve, než se letoun 

začne pohybovat vlastní silou, a pokračovat v zápisu do skončení letu, kdy letoun přestává být 

schopen pohybu vlastní silou. Kromě toho, je-li k dispozici elektrické napájení, musí začít 

zapisovač hlasu v pilotním prostoru zapisovat co nejdříve v průběhu provádění kontrolních 

úkonů před spouštěním motoru na začátku letu a zapisovat až do provedení kontrolních úkonů 

bezprostředně následujících po zastavení motoru na konci letu. 

 

d) Zapisovač hlasu v pilotním prostoru musí mít zařízení usnadňující určení jeho polohy ve 

vodě. 

 

OPS 1.705 

Zapisovače hlasu v pilotním prostoru–2 

 

a) Provozovatel nesmí provozovat vícemotorový letoun s turbínovým pohonem, jemuž bylo 

vydáno individuální osvědčení letové způsobilosti poprvé mezi 1. lednem 1990 a 

31. březnem 1998 včetně, jehož maximální schválená vzletová hmotnost je 5700 kg nebo 

menší a s konfigurací s maximálním schváleným počtem sedadel pro cestující větším než 9, 

není-li vybaven zapisovačem hlasu v pilotním prostoru zapisujícím: 

 

1) radiotelefonní spojení vysílané nebo přijímané v pilotním prostoru; 
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2) zvukové prostředí pilotního prostoru zahrnující, je-li to proveditelné, bez přerušování 

akustické signály přijímané z každého používaného raménkového mikrofonu náhlavní 

soupravy nebo mikrofonu v masce; 

 

3) dorozumívání členů letové posádky používajících v pilotním prostoru systém palubního 

telefonu posádky; 

 

4) hlasové nebo akustické signály označující prostředky pro navigaci a přiblížení zaváděné 

do sluchátek nebo reproduktorů a 

 

5) dorozumívání členů letové posádky v pilotním prostoru s použitím palubního rozhlasu, 

je-li zastavěn. 

 

b) Zapisovač hlasu v pilotním prostoru musí být schopen uchovat informace zapsané nejméně 

během posledních 30 minut jeho provozu. 

 

c) Zapisovač hlasu v pilotním prostoru musí začít zapisovat dříve, než se letoun začne 

pohybovat vlastní silou, a pokračovat v zápisu do skončení letu, kdy letoun přestává být 

schopen pohybu vlastní silou. Kromě toho, je-li k dispozici elektrické napájení, musí začít 

zapisovač hlasu v pilotním prostoru zapisovat co nejdříve v průběhu provádění kontrolních 

úkonů před spouštěním motoru na začátku letu a zapisovat až do provedení kontrolních úkonů 

bezprostředně následujících po zastavení motoru na konci letu. 

 

d) Zapisovač hlasu v pilotním prostoru musí mít zařízení usnadňující určení jeho polohy ve 

vodě. 
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OPS 1.710 

Zapisovače hlasu v pilotním prostoru–3 

 

a) Provozovatel nesmí provozovat letoun s maximální schválenou vzletovou hmotností větší než 

5700 kg, jemuž bylo individuální osvědčení letové způsobilosti vydáno poprvé před 

1. dubnem 1998, není-li vybaven zapisovačem hlasu v pilotním prostoru zapisujícím: 

 

1) radiotelefonní spojení vysílané nebo přijímané v pilotním prostoru; 

 

2) zvukové prostředí pilotního prostoru; 

 

3) dorozumívání členů letové posádky používajících v pilotním prostoru systém 

palubního telefonu posádky; 

 

4) hlasové nebo akustické signály označující prostředky pro navigaci a přiblížení 

zaváděné do sluchátek nebo reproduktorů a 

 

5) dorozumívání členů letové posádky v pilotním prostoru s použitím palubního rozhlasu,  

je-li zastavěn. 

 

b) Zapisovač hlasu v pilotním prostoru musí být schopen uchovat informace zapsané nejméně 

během posledních 30 minut jeho provozu. 
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c) Zapisovač hlasu v pilotním prostoru musí začít zapisovat dříve, než se letoun začne 

pohybovat vlastní silou, a pokračovat v zápisu do skončení letu, kdy letoun přestává být 

schopen pohybu vlastní silou. 

 

d) Zapisovač hlasu v pilotním prostoru musí mít zařízení usnadňující určení jeho polohy ve 

vodě. 

 

OPS 1.715 

Zapisovače letových údajů–1 

(Viz dodatek 1 k OPS 1.715) 

 

a) Provozovatel nesmí provozovat letoun, jemuž bylo individuální osvědčení letové způsobilosti 

vydáno poprvé 1. dubna 1998 nebo později a který: 

 

1) je vícemotorovým letounem s turbínovým pohonem a s konfigurací s maximálním 

schváleným počtem sedadel pro cestující větším než 9; nebo 

 

2) má maximální schválenou vzletovou hmotnost větší než 5 700 kg, 
 

není-li vybaven zapisovačem letových údajů, který používá digitální metodu zápisu 

a ukládání údajů do paměti a metodu pohotového vyhledávání takových údajů v paměťovém 

médiu. 

 

b) Zapisovač letových údajů musí být schopen uchovat údaje zapsané alespoň za posledních 

25 hodin jeho provozu s výjimkou letounů s maximální schválenou vzletovou hmotností 

5 700 kg nebo menší, u nichž lze délku záznamu zkrátit na 10 hodin. 
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c) Zapisovač letových údajů musí ve vztahu k záznamu času zapisovat: 

 

1) použitelné parametry uvedené v tabulkách A1 nebo A2 dodatku 1 k OPS 1.715; 

 
 

2) pro letouny, jejichž maximální schválená vzletová hmotnost je větší než 27 000 kg, 

dodatečné parametry uvedené v tabulce B dodatku 1 k OPS 1.715; 

 

3) u letounů uvedených v bodě a) musí zapisovač letových údajů zapisovat všechny 

jednoúčelové parametry vztahující se k nové nebo neobvyklé konstrukci nebo 

provozním vlastnostem letounu, jak je stanoveno úřadem v průběhu typové nebo 

doplňkové typové certifikace, a 

 

4) u letounů vybavených elektronickým systémem zobrazení parametry uvedené v 

tabulce C dodatku 1 k OPS 1.715 s tou výjimkou, že pro letouny, jimž bylo 

individuální osvědčení letové způsobilosti vydáno poprvé před 20. srpnem 2002, 

parametry, pro které: 

 

i) snímač není k dispozici; nebo 

 

ii) je třeba změnit systém letounu nebo vybavení dodávající údaje; nebo 

 

iii) signály nejsou kompatibilní se systémem zápisu; 

 

nemusí být zapisovány, je-li to přijatelné pro úřad. 
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d) Údaje musí být získávány z palubních zdrojů umožňujících přesnou korelaci s informacemi 

zobrazovanými letové posádce. 

 

e) Zapisovač letových údajů musí samočinně začít zapisovat údaje dříve, než se letoun začne 

pohybovat vlastní silou, a musí se samočinně zastavit, jakmile letoun přestane být schopen 

pohybu vlastní silou. 

 

f) Zapisovač letových údajů musí mít zařízení usnadňující určení jeho polohy ve vodě. 

 

g) Letouny, jimž bylo individuální osvědčení letové způsobilosti vydáno poprvé 1. dubna 1998 

nebo později, nejpozději však 1. dubna 2001, nemusí splňovat požadavky OPS 1.715 c), je-li 

to schváleno úřadem, pokud: 

 

1) dodržení OPS 1.715 c) nelze dosáhnout bez rozsáhlých modifikací systémů a vybavení 

letounu jiných než systému zapisovače letových údajů a 

 

2) letoun splňuje požadavky OPS 1.715 c) s tou výjimkou, že parametr 15b v tabulce A 

dodatku 1 k OPS 1.720 nemusí být zapisován. 
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OPS 1.720 

Zapisovače letových údajů–2 

(Viz dodatek 1 k OPS 1.720) 

 

a) Provozovatel nesmí provozovat letoun, jemuž bylo individuální osvědčení letové způsobilosti 

vydáno poprvé 1. června 1990 nebo později, nejpozději však 31. března 1998 včetně, který 

má maximální schválenou vzletovou hmotnost větší než 5700 kg, není-li vybaven 

zapisovačem letových údajů, který používá digitální metodu zápisu a ukládání údajů do 

paměti a metodu pohotového vyhledávání takových údajů v paměťovém médiu. 

 

b) Zapisovač letových údajů musí být schopen uchovat údaje zapsané alespoň za posledních 

25 hodin jeho provozu. 

 

c) Zapisovač letových údajů musí ve vztahu k záznamu času zapisovat: 

 

1) parametry uvedené v tabulce A dodatku 1 k OPS 1.720 a 

 

2) pro letouny s maximální schválenou hmotností větší než 27 000 kg dodatečné 

parametry uvedené v tabulce B dodatku 1 k OPS 1.720. 

 

d) Pro letouny s maximální schválenou vzletovou hmotností 27 000 kg nebo nižší, nemusí být, 

je-li to přijatelné pro úřad, zapisovány parametry 14 a 15b tabulky A dodatku 1 k OPS 1.720, 

je-li splněna některá z těchto podmínek: 

 

1) snímač není k dispozici, 
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