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Poznámka 3: Hlásenú RVR/dohľadnosť charakterizujúcu počiatočnú časť rozjazdu môže 

nahradiť odhad pilota. 

 

Poznámka 4: Požadované hodnoty RVR musia byť zo všetkých príslušných meracích miest s 

výnimkou uvedenou v poznámke 3. 

 

ii) Pre viacmotorové letúny, ktorých výkony im neumožňujú splniť podmienky uvedeného 

odseku (a) (3) (i), v prípade vysadenia kritickej jednotky, môže byť nevyhnutné okamžite 

opäť pristáť, vidieť prekážky a vyhnúť sa im v priestore vzletu. Také letúny sa môžu 

prevádzkovať s použitím ďalej uvedených miním na vzlet za predpokladu, že sú schopné 

dodržať platné bezpečné výšky nad prekážkami v prípade vysadenia motora v stanovenej 

výške. Minimá na vzlet stanovené prevádzkovateľom musia byť založené na výške, z ktorej 

možno konštruovať čistú dráhu vzletu s jednou nepracujúcou pohonnou jednotkou. Použité 

minimá RVR nesmú byť menšie ako akékoľvek z dvojice hodnôt uvedených v tabuľke 1 

alebo v nasledujúcej tabuľke 2. 

 

Tabuľka 2 

Predpokladaná výška nad dráhou pri poruche motora v závislosti od RVR/dohľadnosti 

 

RVR/dohľadnosť na vzlet - dráha letu 

Predpokladaná výška nad dráhou  
pri poruche motora 

RVR/dohľadnosť (Poznámka 2) 

< 50 ft 200 m 

51 – 100 ft 300 m 

101 – 150 ft 400 m 

151 – 200 ft 500 m 

201 – 300 ft 1 000 m 

> 300 ft 1500 m (Poznámka 1) 
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Poznámka 1: 1 500 m sa použije aj vtedy, keď nie je možné konštruovať presnú dráhu vzletu. 

Poznámka 2: Hlásenú RVR/dohľadnosť charakterizujúcu počiatočnú časť rozjazdu môže 

nahradiť odhad pilota. 

 

iii) Ak nie je k dispozícii hlásená RVR alebo dohľadnosť, veliteľ lietadla nesmie začať vzlet, 

pokiaľ nemôže určiť, či existujúce podmienky spĺňajú použiteľné minimá na vzlet. 

 

4) Výnimky k uvedenému odseku a) 3) i) 

 

i) Prevádzkovateľ smie znížiť minimá na vzlet na 125 m RVR (letúny kategórie A, B a C) 

alebo na 150 m (letúny kategórie D) za predpokladu splnenia požiadaviek uvedených 

ďalej pod A) až E) a schválenia leteckým úradom, ak 

 

A) sú v platnosti postupy prevádzky za podmienok malej hodnoty dohľadnosti, 

 

B) osový svetelný rad s rozstupom návestidiel 15 m alebo menej a postranné dráhové 

svetelné návestidlá veľkej svietivosti s rozstupom 60 m alebo menej sú 

prevádzkyschopné, 

 

C) členovia letovej posádky úspešne dokončili výcvik na letovom simulátore, 
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D) na začiatku rozjazdu je z kabíny vidieť segment 90 m a ak a 

 

E) požadované hodnoty RVR boli dosiahnuté na všetkých príslušných meracích 

miestach. 

 

ii) Prevádzkovateľ letúna vybaveného schváleným systémom smerového vedenia pri vzlete 

smie znížiť minimá RVR na vzlet pod 125 m (letúny kategórie A, B a C) alebo pod 150 

m (letúny kategórie D), nie však pod 75 m za predpokladu, že je k dispozícii ochrana 

dráhy a prostriedky ako pre pristátie za prevádzky kategórie III s podmienkou, že 

zníženie miním schválil letecký úrad. 

 

b) Nie-presné priblíženie 

 

1) Minimá systému 

 

i) Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby minimá systému na nie-presné priblíženie, 

založené na použití ILS bez GP (len LLZ), na VOR, NDB, SRA a VDF, neboli 

nižšie ako hodnoty minimálnej výšky zostupu nad letiskom (MDH) uvedené ďalej 

v tabuľke 3. 
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Tabuľka 3 

Minimá systému na nie-presné priblíženie 

 

Minimá systému 

Zariadenie Najnižšia MDH 

ILS (bez dráhy zostupu – LLZ) 250 ft 

SRA (končiace v ½ NM) 250 ft 

SRA (končiace v 1 NM) 300 ft 

SRA (končiace v 2 NM) 350 ft 

VOR 300 ft 

VOR/DME 250 ft 

NDB 300 ft 

VDF (QDM a QGH) 300 ft 

 

2) Minimálna výška zostupu nad letiskom. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby minimálna 

výška zostupu nad letiskom na nie-presné priblíženie nebola menšia ako 

 

i) OCH/OCL pre danú kategóriu letúna, alebo 

 

ii) minimum systému. 
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3) Vizuálna orientácia. Pilot nesmie pokračovať v priblížení pod MDA/MDH, ak zreteľne nevidí 

aspoň jeden z týchto prostriedkov vizuálnej orientácie pre zamýšľanú dráhu: 

 

i) prvky približovacej svetelnej sústavy, 

 

ii) prah dráhy, 

 

iii) prahové značky, 

 

iv) prahovú svetelnú priečku, 

 

v) poznávacie dráhové svetelné návestidlá, 

 

vi) zostupovú svetelnú sústavu, 

 

vii) dotykové pásmo alebo značky dotykového pásma, 

 

viii) svetelné návestidlá dotykového pásma, 
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ix) postranné dráhové svetelné návestidlá alebo 

 

x) iné vizuálne prostriedky schválené leteckým úradom. 

 

4) Požadovaná RVR. Najmenšie minimá použiteľné prevádzkovateľom na nie-presné priblíženia 

sú v nasledujúcich tabuľkách: 

 

Tabuľka 4a 

RVR na nie-presné priblíženie - úplné zariadenia 

 

Minimá na nie-presné priblíženie - úplné zariadenia (Poznámky 1), 

5), 6) a 7) 

MDH RVR/kategória letúna 

 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 viac 1200 m 1400 m 1400 m 1800 m 
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Tabuľka 4b 

TVR na nie-presné priblíženie – čiastočné zariadenia 

 

Minimá na nie-presné priblíženie - čiastočné zariadenia 

(Poznámky 2), 5), 6) a 7) 

MDH RVR/kategória letúna 

 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 viac 1500 m 1500 m 1800 m 2000 m 
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Tabuľka 4c 

TVR na nie-presné priblíženie – základné zariadenia 

 

Minimá na nie-presné priblíženia - základné zariadenia 

(Poznámky (3), (5), (6) a (7) 

MDH RVR/kategória letúna 

 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 viac 1500 m 1500 m 2000 m 2000 m 

 

Tabuľka 4d 

RVR na nie-presné priblíženie – bez približovacích svetelných zariadení 

 

Minimá na nie-presné priblíženia - bez približovacích 

svetelných zariadení (Poznámky 4), 5), 6) and 7) 

MDH RVR/kategória letúna 

 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 viac 1500 m 1500 m 2000 m 2000 m 
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Poznámka 1: Úplnými zariadeniami sa rozumejú dráhové značky, približovacia svetelná sústava 

veľkej alebo strednej svietivosti dlhá 720 m alebo dlhšia, postranné dráhové 

svetelné návestidlá, prahová a koncová svetelná priečka. Návestidlá musia byť 

rozsvietené. 

 

Poznámka 2: Čiastočnými zariadeniami sa rozumejú dráhové značky, približovacia svetelná 

sústava veľkej alebo strednej svietivosti dlhá 420 až 719 m, postranné dráhové 

svetelné návestidlá, prahová a koncová svetelná priečka. Návestidlá musia byť 

rozsvietené. 

 

Poznámka 3: Základnými zariadeniami sa rozumejú dráhové značky, približovacia svetelná 

sústava veľkej a strednej svietivosti kratšia ako 420 m, približovacia svetelná 

sústava malej svietivosti ľubovoľnej dĺžky, postranné dráhové svetelné návestidlá, 

prahová a koncová svetelná priečka. Návestidlá musia byť rozsvietené. 

 

Poznámka 4: Žiadnymi približovacími svetelnými zariadeniami sa rozumie, že sú k dispozícii 

len dráhové značky, postranné dráhové svetelné návestidlá, prahová a koncová 

svetelná priečka alebo že nie sú k dispozícii žiadne návestidlá. 

 

Poznámka 5: Tabuľky možno použiť len na bežne používané priblíženia s menovitým uhlom 

zostupu maximálne 4°. Pri väčších uhloch zostupu sa obvykle požaduje, aby v 

minimálnej výške zostupu nad letiskom bolo vidieť vizuálne zostupové 

navádzacie zariadenie (napr. PAPI). 

 

Poznámka 6: Uvedené údaje sú buď hlásené RVR, alebo dohľadnosti prepočítané na RVR ako 

v ďalej uvedenom pododseku h). 

 

Poznámka 7: MDH uvádzaná v tabuľke 4a, 4b, 4c a 4d sa vzťahuje na počiatočný výpočet 

MDH. Pri voľbe RVR príslušnej k minimálnej výške zostupu nad letiskom nie je 

nutné zaokrúhľovať na najbližších desať stôp, ako sa to môže vykonávať na 

prevádzkové účely, napr. pri prepočtoch na MDA. 
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5) Nočné lety. Pre nočné lety musia byť rozsvietené minimálne postranný svetelný rad, 

prahové a koncové svetelné priečky. 

 

c) Presné priblíženie - Prevádzka I. kategórie 

 

1) Všeobecne. Prevádzka I. kategórie je presné priblíženie a pristátie podľa prístrojov s 

použitím ILS, MLS alebo PAR, s výškou rozhodnutia nie menšou ako 200 ft a s 

dráhovou dohľadnosťou nie menšou ako 550 m. 

 

2) Výška rozhodnutia. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby výška rozhodnutia pre presné 

priblíženie I. kategórie nebola menšia ako 

 

i) minimálna výška rozhodnutia určená letovou príručkou letúna (AFM), ak je v nej 

uvedená, 

 

ii) minimálna výška, do ktorej možno použiť zariadenie na presné priblíženie bez 

požadovanej vizuálnej orientácie, 

 

iii) OCH/OCL pre danú kategóriu letúna, alebo 

 

iv) 200 ft. 
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3) Vizuálna orientácia. Pilot nesmie pokračovať v priblížení pod výšku rozhodnutia I. kategórie, 

stanovenú v súlade s uvedeným pododsekom c) 2), ak zreteľne nevidí a neidentifikuje aspoň 

jeden z týchto prostriedkov vizuálnej orientácie pre zamýšľanú dráhu: 

 

i) prvky približovacej svetelnej sústavy, 

 

ii) prah dráhy, 

 

iii) prahové značky, 

 

iv) prahovú svetelnú priečku, 

 

v) poznávacie dráhové svetelné návestidlá, 

 

vi) zostupovú svetelnú sústavu, 

 

vii) dotykové pásmo alebo značky dotykového pásma, 

 

viii) svetelné návestidlá dotykového pásma, alebo 

 

ix) postranné dráhové svetelné návestidlá. 

 
4) Požadovaná RVR. Najnižšie minimá, ktoré smie prevádzkovateľ použiť za prevádzky I. 

kategórie sú:  



 
13376/1/05 REV 1  ib 134 
PRÍLOHA DG C III  SK 

Tabuľka 5 

RVR na priblíženie I. kategórie v závislosti od zariadení a DH 

 

Minimá I. kategórie 

Výška rozhodnutia 
(Poznámka 7) 

Zariadenia/RVR (Poznámka 5) 

 Úplné 

(Pozn. 1 a 6) 

Čiast. 

(Pozn. 2 a 6) 

Základné 

(Pozn. 3 a 6) 

Žiadne 

(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 

301 ft a viac 800 m 900 m 1000 m 1200 m 

 
Poznámka 1: Úplnými zariadeniami sa rozumejú dráhové značky, približovacia svetelná 

sústava veľkej alebo strednej svietivosti dlhá 720 m alebo dlhšia, postranné 

dráhové svetelné návestidlá, prahová a koncová svetelná priečka. Návestidlá 

musia byť rozsvietené. 

 

Poznámka 2: Čiastočnými zariadeniami sa rozumejú dráhové značky, približovacia 

svetelná sústava veľkej alebo strednej svietivosti dlhá 420 až 719 m, 

postranné dráhové svetelné návestidlá, prahová a koncová svetelná priečka. 

Návestidlá musia byť rozsvietené. 

 

Poznámka 3: Základnými zariadeniami sa rozumejú dráhové značky, približovacia 

svetelná sústava veľkej a strednej svietivosti kratšia ako 420 m, 

približovacia svetelná sústava malej svietivosti ľubovoľnej dĺžky, postranné 

dráhové svetelné návestidlá, prahová a koncová svetelná priečka. Návestidlá 

musia byť rozsvietené. 

 

Poznámka 4: Žiadnymi približovacími svetelnými zariadeniami sa rozumie, že sú k 

dispozícii len dráhové značky, postranné dráhové svetelné návestidlá, 

prahová a koncová svetelná priečka alebo že nie sú k dispozícii žiadne 

návestidlá. 
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Poznámka 5: Uvedené údaje sú buď hlásená RVR alebo dohľadnosť prepočítaná na RVR 

v súlade s pododsekom h). 

 

Poznámka 6: Tabuľka platí na bežne používané priblíženia s uhlom zostupu do 4° 

(stupňov) vrátane. 

 

Poznámka 7: DH v tabuľke 5 sa vzťahuje k počiatočnému výpočtu DH. Pri voľbe RVR 

príslušnej k výške rozhodnutia nie je nutné zaokrúhľovať na najbližších 

desať stôp, ako sa to môže vykonávať na prevádzkové účely (napr. pri 

vyjadrení DA). 

 

5) Jednopilotné lety. Pre lety s jedným pilotom musí prevádzkovateľ vypočítať minimálnu 

RVR pre všetky priblíženia v súlade s OPS 1.430 a týmto dodatkom. RVR pod 800 m 

nie je povolená, okrem prípadov použitia vhodného autopilota spojeného s ILS alebo 

MLS, kedy sa použijú obvyklé minimá. Použitá výška rozhodnutia nesmie byť menšia 

ako 1,25 - násobok najmenšej schválenej výšky použitia autopilota. 

 

6) Nočné lety. Pre nočné lety musia byť rozsvietené minimálne postranný svetelný rad, 

prahové a koncové svetelné priečky. 

 

d) Presné priblíženie - Prevádzka II. kategórie 

 

1) Všeobecne. Prevádzka II. kategórie je presné priblíženie a pristátie podľa prístrojov s 

použitím ILS alebo MLS pri 

 

i) výške rozhodnutia menšej ako 200 ft, nie však menšej ako 100 ft a 

 

ii) dráhovej dohľadnosti najmenej 300 m. 
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2) Výška rozhodnutia. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby výška rozhodnutia za prevádzky II. 

kategórie nebola menšia ako 

 

i) minimálna výška rozhodnutia uvedená v AFM, ak je stanovená, 

 

ii) minimálna výška, do ktorej možno použiť zariadenie na presné priblíženie bez 

požadovanej vizuálnej orientácie, 

 

iii) OCH/OCL pre danú kategóriu letúna, 

 

iv) výška rozhodnutia, pre ktorú má letová posádka oprávnenie alebo 

 

v) 100 ft. 

 

3) Vizuálna orientácia. Pilot nesmie pokračovať v priblížení pod výškou rozhodnutia II. 

kategórie, stanovenou v súlade s uvedeným odsekom d) 2), pokiaľ nedosiahol stálu vizuálnu 

orientáciu minimálne podľa troch po sebe idúcich segmentov osového radu približovacej 

svetelnej sústavy, osového dráhového radu, svetelných návestidiel dotykového pásma alebo 

postranného svetelného radu alebo ich kombinácie. Táto vizuálna orientácia musí obsahovať 

priečny prvok približovacej svetelnej sústavy, napr. jej priečku alebo prahovú svetelnú 

priečku alebo krátku priečku svetelných návestidiel dotykového pásma. 
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4) Požadovaná RVR. Najnižšie minimá, ktoré smie prevádzkovateľ použiť na prevádzku II. 

kategórie sú: 

 

Tabuľka 6 

RVR na priblíženie II. kategórie v závislosti od DH 

 

Minimá II. kategórie 

 V autom. režime do výšky menšej ako DH 
(pozri Pozn. 1) 

Výška rozhodnutia RVR/kategória 
letúna A, B a C 

RVR/kategória 
letúna D 

100 ft – 120 ft 300 m 300 m  
(Pozn. 2)/350 m 

121 ft – 140 ft 400 m 400 m 

141 ft a viac 450 m 450 m 

 

Poznámka 1: Odkaz na automatický režim do výšky menšej ako výška rozhodnutia 

znamená trvalé zapnutie systému automatického riadenia letu do výšky, 

ktorá nie je väčšia ako 80% použiteľnej výšky rozhodnutia. Požiadavky 

letovej spôsobilosti môžu ovplyvniť použiteľnú výšku rozhodnutia 

prostredníctvom minimálnej schválenej výšky použitia autopilota. 

 

Poznámka 2: 300 m možno použiť pre letún kategórie D vykonávajúci pristátie v 

automatickom režime. 

 

e) Presné priblíženie - Prevádzka III. kategórie 

 

1) Všeobecne. Prevádzku III. kategórie členíme takto: 
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i) Prevádzka III.B kategórie. Presné priblíženie a pristátie podľa prístrojov s 

použitím ILS alebo MLS s 

 

A) výškou rozhodnutia menšou ako 100 ft a 

 

B) dráhovou dohľadnosťou najmenej 200 m. 

 

ii) Prevádzka III.B kategórie Presné priblíženie a pristátie podľa prístrojov s 

použitím ILS alebo MLS s 

 

A) výškou rozhodnutia menšou ako 50 ft alebo bez stanovenej výšky 

rozhodnutia a 

 

B) dráhovou dohľadnosťou menšou ako 200 m, nie však menšou ako 75 m. 

 

Poznámka: Tam, kde výška rozhodnutia (DH) a dráhová dohľadnosť (RVR) nepatria do rovnakej 

kategórie, rozhoduje RVR, do ktorej kategórie prevádzka náleží. 

 

2) Výška rozhodnutia. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby výška rozhodnutia na prevádzku 

nebola menšia ako 

 

i) minimálna výška rozhodnutia uvedená v AFM, ak je stanovená, 

 

ii) minimálna výška, do ktorej možno použiť zariadenie na presné priblíženie bez 

požadovanej vizuálnej orientácie, alebo 

 

iii) výška rozhodnutia, pre ktorú má letová posádka oprávnenie. 
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3) Lety bez stanovenej výšky rozhodnutia. Lety bez stanovenej výšky rozhodnutia je dovolené 

vykonávať len ak 

 

i) sú povolené v AFM, 

 

ii) zariadenia na priblíženie a vybavenie letiska umožňujú úspešne vykonať takýto let a 

 

iii) má prevádzkovateľ oprávnenie na prevádzku III. kategórie bez stanovenej výšky 

rozhodnutia. 

 

Poznámka: V prípade dráhy schválenej na prevádzku III. kategórie možno predpokladať, že 

umožňuje lety bez stanovenej výšky rozhodnutia, ak také lety nie sú výslovne 

obmedzené a publikované v AIP alebo NOTAM. 

 

4) Vizuálna orientácia 

 

i) Za prevádzky III. A kategórie a III. B kategórie so systémami riadenia letu pasívnymi 

pri poruche, pilot nesmie pokračovať v priblížení pod výšku rozhodnutia, stanovenú v 

súlade s uvedeným pododsekom e) 2), pokiaľ nemá trvalú vizuálnu orientáciu najmenej 

podľa troch po sebe idúcich návestidiel osového radu približovacej svetelnej sústavy, 

osového dráhového svetelného radu, svetelných návestidiel dotykového pásma alebo 

postranných dráhových svetelných radov alebo ich kombinácie. 

 

ii) Za prevádzky III. B kategórie so systémami riadenia letu prevádzkyschopnými pri 

poruche pilot nemôže pokračovať v priblížení pod výšku rozhodnutia, stanovenú v 

súlade s uvedeným pododsekom e) 2), pokiaľ nemá trvalú vizuálnu orientáciu 

zahŕňajúcu najmenej jedno svetelné návestidlo dráhového osového radu. 
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iii) Za prevádzky III. kategórie bez stanovenej výšky rozhodnutia sa nepožaduje, aby pilot 

videl dráhu pred dotykom. 

 

5) Požadovaná RVR. Najnižšie minimá, ktoré môže prevádzkovateľ použiť za prevádzky III. 

kategórie sú: 

Tabuľka 7 

RVR na priblíženie III. kategórie v závislosti od DH a systému riadenia/vedenia dojazdu 

Minimá III. kategórie 

Kategória 
priblíženia 

Výška rozhodnutia (ft)
(Pozn. 2) 

Systém 
riadenia/vedenia 

dojazdu 

RVR (m) 

III A Menšia ako 100 ft Nepožaduje sa 200 m 

III B Menšia ako 100 ft Pasívny pri poruche 150 m 
(Pozn. 1) 

III B Menšia ako 50 ft Pasívny pri poruche 125 m 

III B Menšia ako 50 ft 
alebo bez výšky 
rozhodnutia 

Prevádzkyschopný 
pri poruche 

75 m 

 

Poznámka 1: Pre letúny osvedčené v súlade s CS-AWO pre prevádzku vo všetkých 

poveternostných podmienkach 321 b) 3). 

 

Poznámka 2: Nevyhnutnosť vybavenia systémom riadenia letu je stanovená v CS-AWO pre 

prevádzku vo všetkých poveternostných podmienkach podľa minimálnej 

osvedčenej výšky rozhodnutia. 

 

f) Let po okruhu 

 

1) Najnižšie minimá pre prevádzkovateľa pri lete po okruhu sú: 
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Tabuľka 8 

Dohľadnosť a MDH pri lete po okruhu v závislosti na kategórii letúna 

 

 Kategória letúna 

 A B C D 

MDH 400 ft 500 ft 600 ft 700 ft 

Minimálna dohľadnosť 1500 m 1600 m 2400 m 3600 m 

 

2) Let po okruhu s predpísanými dráhami letu je v zmysle tohto odseku prípustným 

postupom. 

 

g) Priblíženie za viditeľnosti zeme. Prevádzkovateľ nesmie použiť na priblíženie za viditeľnosti 

zeme RVR menšiu ako 800 m. 

 

h) Prepočet hlásenej meteorologickej dohľadnosti na RVR 

 

1) Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby sa nepoužíval prepočet dohľadnosti na RVR pri 

výpočte miním na vzlet II. alebo III. kategórie alebo ak je k dispozícii hlásená RVR. 

 

Poznámka: Ak hodnota RVR je hlásená väčšia ako maximálna hodnota vyhodnocovaná 

prevádzkovateľom letiska, napr. „RVR väčšia ako 1 500 m“, potom v tomto 

kontexte sa táto RVR nepovažuje za hlásenú a smie sa používať prepočítavacia 

tabuľka. 

 

2) Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby sa používali pri prepočtoch dohľadnosti na RVR za 

iných okolností, ako sú v uvedenom pododseku h) 1), násobitele uvedené v nasledujúcej 

tabuľke: 
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Tabuľka 9 

Prepočet dohľadnosti na RVR 

 

Prvky svetelných sústav v prevádzke RVR = hlásená met. dohľadnosť x 

 Deň Noc 

Približovacia svetelná sústava veľkej 
svietivosti 

1·5 2·0 

Iný ako horeuvedený druh svetelnej sústavy 1·0 1·5 

Žiadne svetelné sústavy 1·0 Nepoužiteľné 

 

Dodatok 2 k OPS 1.430 c) 

Kategórie letúnov - Prevádzka za každých poveternostných podmienok 

 

a) Klasifikácia letúnov 

 

Kritériom pre klasifikáciu letúnov a ich zaradenie do jednotlivých kategórií je indikovaná rýchlosť 

nad prahom (VAT), ktorá je rovná pádovej rýchlosti (VSO) násobenej 1,3 alebo VS1G násobenej 

1,23 v pristávacej konfigurácii pri maximálnej schválenej pristávacej hmotnosti. Ak je k dispozícii 

VSO i VS1G, použije sa tá, ktorá dáva vyššiu VAT. Kategórie letúnov zodpovedajúce hodnotám 

VAT sú uvedené v tejto tabuľke: 

 

Kategória letúna VAT 

A menšia ako 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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Prevádzkovateľ alebo výrobca letúna definuje pristávaciu konfiguráciu, ktorá sa má brať do 

úvahy. 

 

b) Trvalá zmena kategórie (maximálna pristávacia hmotnosť) 

 

1) Prevádzkovateľ môže trvalo obmedziť maximálnu pristávaciu hmotnosť a použiť túto 

hmotnosť na stanovenie VAT, ak to schváli letecký úrad. 

2) Kategória, do ktorej je zaradený určitý letún, musí byť trvalá a nezávislá od meniacich 

sa podmienok každodennej prevádzky. 

 

Dodatok 1 k OPS 1.440 

Prevádzka za podmienok malej hodnoty dohľadnosti - Všeobecné prevádzkové pravidlá 

 

a) Všeobecne. Ďalej uvedené postupy platia pre zavádzanie a schvaľovanie prevádzky za 

podmienok malej hodnoty dohľadnosti. 

 

b) Preukazovanie prevádzkyschopnosti. Účelom preukazovania prevádzkyschopnosti je stanoviť 

alebo potvrdiť použitie a účinnosť použiteľných systémov navádzania letu lietadla, výcviku, 

postupov letovej posádky, údržbového programu a príručiek použiteľných na schválenie 

programu II./III. kategórie. 

 

1) Ak je požadovaná DH 50 ft alebo vyššia, musí sa s každým typom lietadla s 

inštalovaným systémom II/III. kategórie vykonať najmenej 30 priblížení a pristáti s 

použitím tohto systému. Ak je DH menej ako 50 ft, je potrebné vykonať najmenej 100 

priblížení a pristáti, pokiaľ letecký úrad neschváli inak. 
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2) Ak má prevádzkovateľ rôzne varianty toho istého typu lietadla, ktoré využívajú rovnaké 

základné systémy riadenia letu a zobrazovania letových údajov alebo rôzne základné 

systémy riadenia letu a zobrazovania letových údajov na rovnakom type lietadla, 

prevádzkovateľ musí preukázať, že rôzne varianty majú uspokojivú výkonnosť, ale 

nemusí absolvovať úplne preukazovanie prevádzkyschopnosti pre každý variant. 

Letecký úrad smie uznať aj zníženie počtu priblížení a pristáti, ktoré je založené na 

kredite, danom skúsenosťou získanou iným prevádzkovateľom s AOC vydaným podľa 

OPS 1. ktorý používa ten istý typ letúna alebo variant a postupy. 

 

3) Ak počet neúspešných priblížení prekročí 5 % z celkového počtu (napr. neuspokojivé 

pristátia, odpojenie systému), vyhodnocovací program sa musí predlžovať v krokoch o 

najmenej 10 priblížení a pristáti až kým celkový pomer zlyhania nebude pod 5 %. 

 

c) Zhromažďovanie údajov na preukazovanie prevádzkyschopnosti. Každý žiadateľ musí 

vyvinúť metódu zhromažďovania údajov (napr. formulár, ktorý bude používať letová 

posádka) na zaznamenávanie výkonnosti pri priblížení a pristáti. Výsledné údaje a súhrn 

predvádzacích údajov sa sprístupnia leteckému úradu na vyhodnotenie. 

 

d) Analýza údajov. Neuspokojivé priblíženia a/alebo automatické pristátia sa musia 

zdokumentovať a analyzovať. 

 

e) Nepretržité monitorovanie 

 

1) Prevádzkovateľ musí po obdržaní počiatočného oprávnenia nepretržite monitorovať 

prevádzku, aby zistil všetky nežiaduce tendencie skôr, ako sa stanú nebezpečnými. Na 

tento účel možno využiť aj hlásenie letových posádok. 
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2) Nasledujúce informácie sa musia uchovať najmenej 12 mesiacov: 

 

i) celkový počet priblížení vykonaných typom letúna, ktorého palubné vybavenie II. 

alebo III. kategórie bolo použité na vykonanie uspokojivých, skutočných alebo 

cvičných priblížení do príslušných miním II. alebo III. kategórie a 

 

ii) hlásenie neuspokojivých priblížení a/alebo automatických pristátí rozdelených 

podľa letísk a poznávacej značky letúna v tomto členení: 

 

A) poruchy palubného vybavenia, 

 

B) ťažkosti pozemného zariadenia, 

 

C) nevydarené priblíženia v dôsledku pokynov ATC alebo 

 

D) iné príčiny. 

 

3) Prevádzkovateľ musí zaviesť postup monitorovania výkonnosti systému automatického 

pristátia každého letúna. 
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f) Prechodné obdobia 

 

1) Prevádzkovatelia bez predchádzajúcich skúseností s II. alebo III. kategóriou 

 

i) Prevádzkovatelia bez predchádzajúcich prevádzkových skúseností za prevádzky 

II. alebo III. kategórie môžu byť schválení na takú prevádzku až po najmenej 

šesťmesačnej praxi s prevádzkou daného typu letúna za prevádzky I. kategórie. 

 

ii) Prevádzkovateľ môže byť schválený na prevádzku III. B kategórie po ukončení 

šiestich mesiacov prevádzky II. alebo III A kategórie na danom type letúna. 

Letecký úrad môže pri vydávaní takého schválenia požadovať, aby sa v ďalšom 

období dodržiavali vyššie minimá ako sú najnižšie použiteľné. Zvyšovanie miním 

sa obvykle vzťahuje na RVR a/alebo na obmedzovanie prevádzky bez 

obmedzenia výšky rozhodnutia a musí sa voliť tak, aby nevyžadovalo žiadnu 

zmenu prevádzkových postupov. 

 

2) Prevádzkovatelia bez predchádzajúcich skúseností s II. alebo III. kategóriou. 

Prevádzkovateľ s predchádzajúcou skúsenosťou s kategóriami II a III môže získať 

povolenie na skrátenie prechodné obdobia po podaní žiadosti leteckému úradu. 

 

g) Údržba vybavenia na prevádzku II. a III. kategórie a na vzlety za podmienok malej hodnoty 

dohľadnosti. Prevádzkovateľ musí vypracovať v spolupráci s výrobcom pokyny na údržbu 

palubných navádzacích systémov a zaradiť ich do svojho programu údržby letúna 

predpísaného v OPS 1.910, ktorý musí byť schválený leteckým úradom. 
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h) Vhodné letiská a vzletové a pristávacie dráhy 

 

1) Pred začiatkom prevádzky za podmienok III. kategórie sa musí kombinácia každého 

typu letúna/palubného vybavenia/vzletovej a pristávacej dráhy overiť úspešným 

vykonaním najmenej jedného priblíženia a pristátia pri podmienkach II. kategórie alebo 

lepších. 

 

2) Pred začiatkom prevádzky za podmienok II. alebo III. kategórie na vzletových a 

pristávacích dráhach s nerovným terénom pred prahom dráhy alebo inými 

predvídateľnými alebo známymi nedostatkami sa musí kombinácia každého typu letúna/ 

palubného vybavenia/vzletovej a pristávacej dráhy overiť prevádzkou pri podmienkach 

I. kategórie alebo lepších. 

 

3) Ak má prevádzkovateľ rôzne varianty toho istého typu lietadla, ktoré využívajú rovnaké 

základné systémy riadenia letu a zobrazovania letových údajov alebo rôzne základné 

systémy riadenia letu a zobrazovania letových údajov na rovnakom type lietadla, 

prevádzkovateľ musí preukázať, že rôzne varianty majú uspokojivú výkonnosť, ale 

nemusí absolvovať úplne preukazovanie prevádzkyschopnosti pre každý 

variant/kombináciu dráhy. 

 

4) Prevádzkovatelia, ktorí používajú kombináciu rovnakého typu letúna/variantu a 

palubného vybavenia a postupov, smú na vyhovenie požiadavkám tohto odseku využiť 

kredit zo vzájomných skúsenosti a záznamov. 
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Dodatok 1 k OPS 1.450 

Prevádzka za podmienok malej hodnoty dohľadnosti - Výcvik a kvalifikácie 

 

a) Všeobecne: Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby programy výcviku členov letových posádok 

pre lety za podmienok malej hodnoty dohľadnosti obsahovali výcvik členený na výcvik na 

zemi, na letovom simulátore a/alebo letový výcvik. Prevádzkovateľ môže skrátiť obsah 

výcviku predpísaného ďalej uvedenými pododsekmi 2) a 3) za predpokladu, že skrátený 

obsah je prijateľný pre letecký úrad. 

 

1) Členovia letovej posádky bez skúseností s letmi II. alebo III. kategórie musia 

absolvovať neskrátený program výcviku, predpísaný ďalej uvedenými pododsekmi b), 

c) a d). 

 

2) Členovia letovej posádky so skúsenosťami s letmi II. alebo III. kategórie u iného 

prevádzkovateľa môžu absolvovať skrátený kurz výcviku na zemi. 

 

3) Členovia letovej posádky so skúsenosťami s letmi II. alebo III. kategórie u 

prevádzkovateľa môžu absolvovať skrátený kurz výcviku na zemi, na letovom 

simulátore a/alebo letového výcviku. Skrátený kurz obsahuje aspoň požiadavky 

pododsekov d) 1), d) 2) i) alebo d) 2) ii); podľa potreby aj d) 3) i). 

 

b) Pozemný výcvik. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby počiatočný výcvik v prevádzke za 

podmienok malej hodnoty dohľadnosti vykonávaný na zemi obsahoval aspoň 

 

1) charakteristiky a obmedzenia ILS a/alebo MLS, 

 

2) charakteristiky vizuálnych prostriedkov, 
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3) charakteristiky hmly, 

 

4) prevádzkové spôsobilosti a obmedzenia daného palubného systému, 

 

5) účinky zrážok, tvorenia námrazy, strihu vetra a turbulencie v nízkych hladinách, 

 

6) účinok charakteristických nesprávnych činností letúna, 

 

7) používanie a obmedzenie systémov na vyhodnotenie dráhovej dohľadnosti, 

 

8) princípy požiadaviek bezpečnej vzdialenosti od prekážok, 

 

9) identifikovanie zlyhania pozemného zariadenia a opatrení, nutných v takomto prípade, 

 

10) postupy a bezpečnostné opatrenia, ktoré sa musia dodržať pri pohybe po zemi za 

prevádzky, pri dráhovej dohľadnosti 400 m alebo menšej a všetky ďalšie postupy 

požadované pre vzlet v podmienkach pod 150 m (200 m pre letúny kategórie D), 

 

11) význam výšok rozhodnutia založených na údajoch rádiovýškomera a vplyv profilu 

terénu v priestore priblíženia na údaje rádiovýškomera a na systémy na priblíženie a 

pristátie v automatickom režime, 

 

12) dôležitosť a význam výšky pohotovosti, ak sa používa a činnosti v prípade akejkoľvek 

poruchy nad a pod výškou pohotovosti, 
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13) kvalifikačné požiadavky na pilotov na získanie a zachovanie spôsobilosti vykonávať 

vzlety za podmienok malej hodnoty dohľadnosti a lety II. alebo III. kategórie a 

 

14) dôležitosť správneho sedenia a polohy očí. 

 

c) Výcvik na letovom simulátore a/alebo letový výcvik 

 

1) Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby výcvik na letovom simulátore a/alebo letový 

výcvik v letoch za podmienok malej hodnoty dohľadnosti obsahoval: 

 

i) kontroly správnej činnosti vybavenia na zemi i počas letu, 

 

ii) účinok na minimá spôsobený zmenou stavu pozemných prostriedkov, 

 

iii) monitorovanie systémov automatického riadenia letu a signalizátorov režimov 

automatického pristátia s dôrazom na činnosti, ktoré je nutné vykonať pri 

poruchách takých systémov, 

 

iv) úkony, ktoré je nutné vykonať pri takých poruchách ako sú poruchy motorov, 

elektrických systémov, hydrauliky alebo systémov riadenia letu, 

 

v) dôsledky známych prevádzkových neschopností a použitie zoznamov 

minimálneho vybavenia, 

 

vi) prevádzkové obmedzenia, ktoré vyplynuli z osvedčovania letovej spôsobilosti, 
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vii) vedenie podľa vizuálnych podnetov požadované vo výške rozhodnutia spolu s 

informáciou o najvyšších prípustných odchýlkach od lúča kurzového alebo 

zostupového majáka a 

 

viii) dôležitosť a význam výšky pohotovosti, ak sa používa a činnosti v prípade 

akejkoľvek poruchy nad a pod výškou pohotovosti. 

 

2) Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby každý člen letovej posádky bol vycvičený na 

vykonávanie svojich povinností a poučený o požadovanej koordinácii s ostatnými 

členmi posádky. Letové simulátory by sa mali využívať v najvyššej možnej miere. 

 

3) Výcvik sa musí rozdeliť do etáp zahŕňajúcich normálnu prevádzku bez porúch letúna 

alebo jeho vybavenia, ktoré obsahujú všetky poveternostné podmienky, ktoré sa môžu 

vyskytnúť a podrobné scenáre porúch letúna a vybavenia, ktoré môžu ovplyvniť lety II. 

alebo III. kategórie. Ak systém letúna používa hybridné alebo iné špeciálne systémy 

(ako sú priehľadové displeje alebo vybavenie na podporu videnia), musia členovia 

letovej posádky nacvičovať pri výcviku na letovom simulátore používanie týchto 

systémov v bežných a mimoriadnych režimoch. 

 

4) Musia sa nacvičovať vhodné postupy pre prípady straty schopnosti výkonu služby pri 

vzletoch za podmienok malej hodnoty dohľadnosti a letoch II. a III. kategórie. 

 

5) Prevádzkovatelia musia zabezpečiť, aby etapa letového výcviku vymedzená scenárom 

letov II. kategórie s vizuálnou orientáciou bola vykonávaná na špeciálne schválenom 

letovom simulátore ak pre letúny nie je k dispozícii letový simulátor. Taký výcvik musí 

zahŕňať aspoň 4 priblíženia. Výcvik a postupy, ktoré sú charakteristické pre daný typ 

letúna, sa musia nacvičovať v danom type letúna. 
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6) Výcvik v letoch II. a III. kategórie obsahuje aspoň tieto úlohy: 

 

i) priblíženie do príslušnej výšky rozhodnutia s použitím vhodných letových 

navádzacích prístrojov, autopilotov a systémov riadenia zastavaných v letúne, 

prechod na let za viditeľnosti a pristátie, 

 

ii) priblíženie so všetkými pracujúcimi motormi s použitím vhodných systémov na 

vedenie letu, autopilotov a systémov riadenia zastavaných v letúne až do 

príslušnej výšky rozhodnutia, po ktorom bude nasledovať nevydarené priblíženie; 

to všetko bez vonkajšej vizuálnej orientácie, 

 

iii) priblíženie využívajúce systémy automatického riadenia letu na automatické 

podrovnanie, pristátie a riadenie dojazdu, ak sú také systémy zabudované a 

 

iv) normálnu obsluhu príslušného systému ako pri získaní tak bez získania vizuálnych 

podnetov vo výške rozhodnutia. 

 

7) Nasledujúce etapy počiatočného výcviku musia obsahovať aspoň 

 

i) priblíženie s vysadením motora v rôznych etapách priblíženia, 

 

ii) priblíženie s kritickými poruchami vybavenia (napr. elektrických systémov, 

systému automatického riadenia letu, pozemných a/alebo palubných systémov 

ILS/MLS a monitorov stavu), 
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iii) priblíženia, pri ktorých poruchy vybavenia na automatické riadenie letu v malých 

výškach vyžadujú buď 

 

A) prechod na ručné riadenie podrovnania, pristátia, dojazdu alebo 

nevydareného priblíženia, alebo 

 

B) prechod na ručné riadenie alebo na zhoršený režim automatického riadenia 

pri nevydarenom priblížení, začatom vo výške rozhodnutia alebo pod ňou, 

pri ktorom môže dôjsť k dotyku s dráhou, 

 

iv) poruchy systémov, ktoré vedú k nadmerným odchýlkam od lúča kurzového alebo 

zostupového majáku, ako nad, tak aj pod výškou rozhodnutia za podmienok 

minimálnej vizuálnej orientácie, schválených na danú prevádzku. Okrem toho 

musí byť nacvičené pokračovanie v ručne riadenom pristátí, ak priehľadový 

displej tvorí zhoršený režim automatického systému alebo jediný režim 

podrovnania, a 

 

v) poruchy a postupy charakteristické pre typ alebo variant letúna. 

 

8) Výcvikový program musí poskytnúť prax vo zvládnutí porúch, vyžadujúcich prechod na 

vyššie minimá. 

 

9) Výcvikový program musí obsahovať zvládnutie letúna, ak porucha autopilota pasívneho 

pri poruche spôsobí jeho odpojenie vo výške rozhodnutia alebo pod ňou pri priblížení 

III. kategórie, keď posledná hlásená RVR je 300 m alebo menšia. 

 

10) Ak sa vzlety vykonávajú pri RVR 400 m a menších, výcvik musí zahŕňať poruchy 

systémov a motorov, po ktorých môže nasledovať ako vzlet, tak aj prerušenie vzletu a 

musí byť definovaný. 
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d) Požiadavky na preškolenie na vykonávanie vzletov za podmienok malej hodnoty dohľadnosti 

a letov II. a III. kategórie Prevádzkovateľ zabezpečí, aby každý člen letovej posádky, ktorý sa 

preškoľuje na nový typ alebo variant letúna, s ktorým sa budú vykonávať vzlety za 

podmienok malej hodnoty dohľadnosti a lety II. a III. kategórie, absolvoval ďalej uvedený 

výcvik v postupoch za podmienok malej hodnoty dohľadnosti. Požiadavky na prax člena 

letovej posádky, aby mohol absolvovať skrátený výcvik, sú predpísané v uvedených 

pododsekoch a) 2) a a) 3). 

 

1) Pozemný výcvik. Pozemný výcvik vymedzujú príslušné požiadavky predpísané v 

uvedenom pododseku b) s prihliadnutím na prax a výcvik člena letovej posádky v 

prevádzke II. a III. kategórie. 

 

2) Výcvik na letovom simulátore a/alebo letový výcvik. 

 

i) najmenej 8 priblížení a/alebo pristátí v letovom simulátore, 

 

ii) najmenej 3 priblíženia, vrátane najmenej jedného opakovania okruhu v letúne, ak 

nie je k dispozícii letový simulátor, ktorý predstavuje tento konkrétny letún, 

 

iii) ak je použité akékoľvek osobitné vybavenie (napr. priehľadové displeje alebo 

systém podporujúci videnie), vyžaduje sa primeraný doplnkový výcvik. 
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3) Kvalifikácia letových posádok Požiadavky na kvalifikáciu letových posádok sú presne 

vymedzené pre prevádzkovateľa a typ letúna. 

 

i) Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby každý člen letovej posádky absolvoval 

preskúšanie pred vykonávaním letov II. alebo III. kategórie. 

 

ii) Preskúšanie predpísané hore v odseku (i) možno nahradiť úspešným ukončením 

výcviku na simulátore a/alebo letového výcviku, predpísaného v uvedenom 

pododseku d) 2). 

 

4) Traťové lety pod dozorom. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby každý člen letovej 

posádky vykonal nasledujúce traťové lety pod dohľadom: 

 

i) aspoň 3 pristátia pre II. kategóriu, ak sa vyžaduje ručné riadenie pristátia od 

odpojenia autopilota, 

 

ii) aspoň 3 automatické pristátia pre III. kategóriu s tým, že sa požaduje len jedno 

automatické pristátie, ak výcvik požadovaný pododsekom d) 2) bol vykonaný na 

letovom simulátore použiteľnom na preškolenie s nulovým letovým časom. 

 

e) Typová a veliteľská prax. Pred začatím letov II./III. kategórie platia pre veliteľov lietadiel a 

pilotov, ktorí boli poverení vykonaním letu, pre ktorých je daný typ letúna nový, tieto 

dodatočné požiadavky: 

 

1) 50 hodín alebo 20 úsekov na danom type, vrátane traťového lietania pod dohľadom a 
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2) použiteľné minimá RVR na lety II. alebo III. kategórie musia byť zväčšené o 100 m, 

pokiaľ nezískali už skôr u prevádzkovateľa kvalifikáciu na prevádzku II. alebo III. 

kategórie a nenalietali na type 100 hodín alebo 40 úsekov, vrátane lietania pod 

dohľadom. 

 

3) Letecký úrad môže schváliť zníženie uvedených požiadaviek veliteľskej praxe členom 

letovej posádky, ktorí majú veliteľskú prax II. kategórie alebo III. kategórie. 

 

f) Vzlet za podmienok RVR menšej ako 150/200 m. 

 

1) Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonanie ďalej uvedeného výcviku pred vydaním 

oprávnenia na vzlety pri RVR pod 150 m (pod 200 m pre letúny kategórie D) a to: 

 

i) normálny vzlet pri minimálnych schválených podmienkach RVR, 

 

ii) vzlet pri minimálnych schválených podmienkach RVR s vysadením motora medzi 

rýchlosťami V1 a V2 alebo tak skoro, ako to dovolia hľadiská bezpečnosti a 

 

iii) vzlet pri minimálnych schválených podmienkach RVR s vysadením motora pri 

rýchlosti menšej ako V1 s následným prerušením vzletu. 

 

2) Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby sa výcvik požadovaný uvedeným pododsekom 1) 

vykonával na letovom simulátore. Tento výcvik musí zahŕňať používanie všetkých 

osobitných postupov a vybavenia. Ak nie je k dispozícii letový simulátor, ktorý 

predstavuje tento konkrétny letún, letecký úrad môže povoliť taký výcvik v letúne bez 

požiadaviek prevádzkových podmienok minimálnej RVR (pozri dodatok 1 k OPS 

1.965). 
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3) Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby člen letovej posádky absolvoval preskúšanie pred 

vykonávaním vzletov za podmienok malej hodnoty dohľadnosti s RVR menšou ako 150 

m (menšou ako 200 m pre letúny kategórie D), ak je použiteľná. Toto preskúšanie 

možno nahradiť len úspešným absolvovaním na simulátore a/alebo letovým výcvikom, 

predpísaným v pododseku f) 1) o počiatočnom preškolení na typ letúna. 

 

g) Udržiavací výcvik a preskúšavanie - prevádzka za podmienok malej hodnoty dohľadnosti 
 

1) Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby v súvislosti s obvyklým udržiavacím výcvikom a 

preskúšavaním odbornej spôsobilosti prevádzkovateľom boli preskúšané vedomosti a 

schopnosť pilota vykonávať úkony spojené s danou kategóriou prevádzky, na ktorú má 

oprávnenie. Požadovaný počet priblížení v čase platnosti preskúšania odbornej 

spôsobilosti prevádzkovateľom (uvedené v OPS 1.965 b)) má byť najmenej tri, z 

ktorých jedno môže byť nahradené priblížením a pristátím s daným letúnom, s použitím 

schválených postupov na prevádzku II. alebo III. kategórie. Počas preskúšavania 

odbornej spôsobilosti prevádzkovateľom sa vykoná let s nevydareným priblížením. Ak 

má prevádzkovateľ oprávnenie vykonávať vzlety pri RVR menšej ako 150/200 m, počas 

preskúšavania odbornej spôsobilosti prevádzkovateľom sa vykoná najmenej jeden vzlet 

za podmienok malej hodnoty dohľadnosti s najmenšími použiteľnými minimami. 

 

2) Prevádzkovateľ musí používať na výcvik na prevádzku III. kategórie letový simulátor. 

 

3) Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby pri prevádzke letúnov III. kategórie so systémom 

automatického riadenia pasívnom pri poruche, bolo vykonané najmenej raz v období 

troch po sebe idúcich preskúšaní odbornej spôsobilosti prevádzkovateľom nevydarené 

priblíženie, ako dôsledok poruchy autopilota vo výške rozhodnutia alebo menšej, keď 

posledná hlásená RVR bola 300 m alebo menšia. 
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4) Keď nie je k dispozícii schválený letový simulátor, ktorý predstavuje tento konkrétny 

letún alebo prijateľnú náhradu, môže letecký úrad povoliť vykonávanie opakovacieho 

výcviku a preskúšavanie na prevádzku II. kategórie a vzletov za podmienok malej 

hodnoty dohľadnosti v letúne. 

 

Poznámka: Rozlietanosť na vzlety za podmienok malej hodnoty dohľadnosti a na prevádzku 

II./III. kategórie, založenej na priblížení v automatickom režime a/alebo 

automatickom pristátí sa udržuje udržiavacím výcvikom a preskúšavaním 

predpísaným v tomto odseku. 

 

Dodatok 1 k OPS 1.455 

Prevádzka za podmienok malej hodnoty dohľadnosti - prevádzkové postupy 

 

a) Všeobecne. Prevádzka za podmienok malej hodnoty dohľadnosti zahŕňa: 

 

1) vzlet s ručným riadením (s elektronickými systémami navádzania alebo bez nich), 

 

2) priblíženie do výšky rozhodnutia alebo menšej v automatickom režime s ručne 

riadeným podrovnaním, pristátím a dojazdom, 

 

3) priblíženie v automatickom režime, po ktorom nasleduje automaticky riadené 

podrovnanie a pristátie a ručne riadený dojazd a 

 

4) priblíženie v automatickom režime, po ktorom nasleduje automaticky riadené 

podrovnanie, pristátie a dojazd, ak je príslušná RVR menšia ako 400 m. 

 

Poznámka 1: V každom z týchto prevádzkových režimov možno použiť hybridné 

systémy. 

 

Poznámka 2: Osvedčiť a schváliť možno aj iné formy navádzacích systémov a displejov. 

 

b) Postupy a prevádzkové pokyny 
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1) Presná povaha a rozsah daných postupov a pokynov závisí od použitého palubného 

vybavenia a od postupov dodržiavaných v pilotnom priestore. Prevádzkovateľ musí 

jasne vymedziť v prevádzkovej príručke povinnosti jednotlivých členov letovej posádky 

počas vzletu, priblíženia, podrovnania, dojazdu a nevydareného priblíženia. Osobitný 

dôraz sa musí klásť na zodpovednosti členov letovej posádky pri prechode z letu podľa 

prístrojov na let za viditeľnosti a na postupy, ktoré sa musia použiť, ak sa zhoršuje 

dohľadnosť alebo dôjde k poruchám. Osobitná pozornosť sa musí venovať rozdeleniu 

povinností na palube s cieľom zabezpečiť, aby pilot, ktorý rozhoduje, či pristáť alebo 

vykonať postup nevydareného priblíženia, mal možnosť venovať sa rozhodovaciemu 

procesu a dohľadu. 

 

2) Prevádzkovateľ musí presne vymedziť podrobné prevádzkové postupy a pokyny 

uvedené v prevádzkovej príručke. Pokyny musia byť zlučiteľné s obmedzeniami a 

záväznými postupmi uvedenými v letovej príručke letúna a musia obsahovať tieto body: 

 

i) kontroly uspokojivého fungovania vybavenia letúna pred odletom ako aj počas 

letu, 

 

ii) účinok zmien stavu pozemných zariadení a palubného vybavenia na prevádzkové 

minimá, 

 

iii) postupy na vzlet, priblíženie, podrovnanie, pristátie, dojazd a nevydarené 

priblíženie, 
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iv) postupy, ktoré sa musia dodržovať v prípade porúch, výstražnej signalizácie a pri 

ostatných neobvyklých situáciách 

 

v) minimálnu požadovanú vizuálnu orientáciu, 

 

vi) dôležitosť správneho sedenia a polohy očí, 

 

vii) úkony, ktoré môžu byť nevyhnutné ako dôsledok zhoršenia vizuálnej orientácie, 

 

viii) rozdelenie povinností posádky pri vykonávaní postupov podľa uvedených 

pododsekov i) až iv) a vi), aby sa veliteľ lietadla mohol venovať predovšetkým 

dohľadu a rozhodovaniu, 

 

ix) požiadavku, aby všetky hlásenia výšky nad zemou menšej ako 200 ft, boli 

založené na údaji rádiového výškomeru a požiadavku, aby jeden z pilotov 

monitoroval palubné prístroje do dokončenia pristátia, 

 

x) požiadavku, aby boli chránené priestory ovplyvňujúce presný približovací 

kurzový maják, 

 

xi) využitie informácií, týkajúcich sa rýchlosti vetra, strihu vetra, turbulencie, 

znečistenia pristávacej dráhy a využitia dráhových dohľadností v rôznych častiach 

dráhy, 

 

xii) postupy, ktoré sa majú používať pri cvičných priblíženiach a pristátiach na 

pristávacích dráhach, pre ktoré nie sú v platnosti úplné postupy letiskových 

služieb pre II. alebo III. kategóriu, 
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xiii) prevádzkové obmedzenia, ktoré vyplynuli z osvedčovania letovej spôsobilosti, a 

 

xiv) informácie o maximálne prípustnej odchýlke od lúča zostupového a/alebo 

kurzového majáku ILS. 

 

Dodatok 1 k OPS 1.1465 

Minimálne dohľadnosti na prevádzku VFR 

 

Trieda vzdušného 
priestoru 

 A B C D 
E 

[Note 1] 

F G 

   Nad 900 m (3000 ft)  
AMSL alebo nad 300 m  
(1000 ft) nad terénom, 
podľa toho, čo je vyššie 

V 900 m (3000 ft) 
AMSL alebo 300 m 
(1000 ft) a nižšie nad 
terénom, podľa toho, 
čo je vyššie 

Vzdialenosť od 
oblačnosti 

 1500 m horizontálne  
300m (1000 ft) vertikálne 

Mimo oblačnosti a 
za viditeľnosti zeme 

Letová 
dohľadnosť 

8 km v a 3050 m a vyššie (10 000 ft) 
AMSL(poznámka 2) 5 km pod 3050 m (10 
000 ft) AMSL 

5 km (Poznámka 3) 

 

Poznámka 1: Minimá VMC pre vzdušný priestor triedy A sú uvedené pre vedenie, neznamenajú 

však prijatie letov VFR vo vzdušnom priestore triedy A. 

Poznámka 2: Ak je prevodná výška menšia ako 3050 m (10 000 ft) AMSL, použije sa FL 100 

namiesto 10 000 ft. 
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Poznámka 3: Letúny kategórie A a B možno prevádzkovať za letových dohľadností znížených 

až na 3 000 m za predpokladu, že príslušné stanovište ATS povolí použitie letovej 

dohľadnosti menšej ako 5 km a okolnosti sú také, že pravdepodobnosť stretnutia s 

inou prevádzkou je malá a indikovaná rýchlosť je 140 kt alebo menšia. 

 

ČLÁNOK F 

VÝKONNOSTI VŠEOBECNE 

 

OPS 1.470 

Uplatniteľnosť 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby viacmotorové letúny poháňané turbovrtuľovými motormi s 

maximálnou schválenou konfiguráciou sedadiel pre viac ako 9 cestujúcich alebo s 

maximálnou vzletovou hmotnosťou väčšou ako 5 700 kg a všetky viacmotorové letúny 

poháňané prúdovými motormi boli prevádzkované v súlade s článkom G (výkonnostná trieda 

A). 

 

b) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby vrtuľové letúny s maximálnou schválenou konfiguráciou 

sedadiel pre 9 cestujúcich alebo menej a s maximálnou vzletovou hmotnosťou 5 700 kg alebo 

menšou boli prevádzkované v súlade s článkom H (výkonnostná trieda B). 

 

c) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby všetky viacmotorové letúny poháňané piestovými motormi s 

maximálnou schválenou konfiguráciou sedadiel pre viac ako 9 cestujúcich alebo s 

maximálnou vzletovou hmotnosťou väčšou ako 5 700 kg boli prevádzkované v súlade s 

článkom I (výkonnostná trieda C). 
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d) Prevádzkovateľ použije schválené normy výkonnosti, ktoré zabezpečia takú úroveň 

bezpečnosti, ktorá je ekvivalentná úrovni požadovanej príslušným článkom v prípadoch, keď 

nemožno preukázať úplné splnenie požiadaviek príslušného článku vplyvom osobitných 

charakteristík konštrukcie (napr. nadzvukové letúny alebo vodné letúny). 

 

OPS 1.475 

Všeobecne 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby hmotnosť letúna: 

 

1) na počiatku vzletu, alebo v prípade preplánovania počas letu 

 

2) v bode, od ktorého platí zmenený letový plán, nebola väčšia, ako hmotnosť, pri 

ktorej sú splnené požiadavky príslušného článku na let, ktorý sa má 

vykonať, berúc do úvahy znižovanie hmotnosti v priebehu letu a vypúšťania 

paliva tak, ako je to vymedzené osobitnými požiadavkami. 

 

b) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa na určenie súladu s požiadavkami príslušného článku 

používali schválené údaje o výkonnosti z letovej príručky letúna, prípadne doplnené ďalšími 

údajmi, prijateľnými pre letecký úrad tak, ako je to predpísané v danom článku. Pri použití 

činiteľov predpísaných príslušným článkom možno prihliadnuť ku všetkým prevádzkovým 

činiteľom už zapracovaným do výkonnostných údajov letovej príručky, aby sa vylúčilo 

dvojnásobné použitie činiteľov. 
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c) Pri preukazovaní splnenia požiadaviek príslušného článku sa zohľadní konfigurácia letúna, 

podmienky prostredia a činnosť systémov, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú výkonnosti. 

 

d) Vlhkú dráhu okrem trávnatej možno pokladať na účely výkonnosti za suchú. 

 

e) Pri posudzovaní splnenia vzletových požiadaviek príslušného článku berie prevádzkovateľ do 

úvahy presnosť grafického záznamu. 

 

OPS 1.480 

Terminológia 

 

a) Nasledujúce pojmy použité v článkoch F, G, H, I a J majú tento význam: 

 

1) Použiteľná dĺžka prerušeného vzletu (ASDA). Použiteľná dĺžka rozjazdu zväčšená o 

dĺžku dojazdovej dráhy, ak je taká dráha vyhlásená za použiteľnú príslušným leteckým 

úradom a ak má nosnosť zodpovedajúcu hmotnosti letúna za prevládajúcich 

prevádzkových podmienok. 

 

2) Znečistená dráha. Dráha sa pokladá za znečistenú, ak viac ako 25 % jej povrchu (či už v 

oddelených plochách, alebo neoddelených) v medziach požadovanej použitej dĺžky a 

šírky je pokryté 

 

i) povrchovou vrstvou vody s hrúbkou viac ako 3 mm (0,125 in), rozmočeným 

snehom alebo sypkým snehom rovnocenným hrúbke vrstvy vody viac ako 3 mm 

(0,125 in), 
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ii) snehom utlačeným do pevnej hmoty odolávajúcej ďalšiemu stlačovaniu, ktorá je 

súdržná alebo sa láme pri naberaní na kusy alebo 

 

iii) ľadom, vrátane čiastočne roztopeného ľadu. 

 

3) Vlhká dráha. Dráha je pokladaná za vlhkú, ak jej povrch nie je suchý, pričom voda sa na 

ňom neleskne. 

 

4) Suchá dráha. Suchá dráha je dráha, ktorá nie je ani mokrá, ani znečistená, a zahŕňa tie 

dráhy so spevneným povrchom, ktoré boli zvlášť opatrené drážkami alebo poréznym 

povrchom a udržované tak, aby si zachovali brzdné účinky zodpovedajúce suchej dráhe 

aj za vlhka. 

 

5) Použiteľná dĺžka pristátia (LDA). Dĺžka dráhy, ktorá je vyhlásená za použiteľnú 

príslušným leteckým úradom, a ktorá je vhodná na dojazd pristávajúceho letúna. 

 

6) Maximálna schválená konfigurácia sedadiel pre cestujúcich. Maximálny počet sedadiel 

pre cestujúcich určitého letúna, ktorý je presne stanovený v prevádzkovej príručke a 

schválený leteckým úradom, okrem sedadiel pilotov alebo sedadiel v pilotnom priestore 

a sedadiel palubných sprievodcov (ak je to použiteľné), používaných 

prevádzkovateľom. 

 

7) Použiteľná dĺžka vzletu (TODA). Použiteľná dĺžka rozjazdu zväčšená o dĺžku 

predpolia. 
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8) Vzletová hmotnosť. Za vzletovú hmotnosť sa považuje hmotnosť letúna vrátane 

všetkých vecí a osôb na palube v okamihu rozjazdu na vzlet. 

 

9) Použiteľná dĺžka rozjazdu (TORA). Dĺžka dráhy, ktorá je vyhlásená za použiteľnú 

príslušným leteckým úradom, a ktorá je vhodná na rozjazd vzlietajúceho letúna. 

 

10) Mokrá dráha. Dráha sa pokladá za mokrú, ak je jej povrch pokrytý vodou alebo jej 

ekvivalentom menej ako stanovuje pododsek a) 2) alebo ak je na jej povrchu dostatok 

vody, aby sa zrkadlila, ale bez významnejších plôch stojacej vody. 

 

b) Pojmy dĺžka prerušeného vzletu, dĺžka vzletu, dĺžka rozjazdu, čistá dráha vzletu, čistá dráha 

letu na trati v konfigurácii s jedným nepracujúcim motorom a čistá dráha letu na trati v 

konfigurácii s dvoma nepracujúcimi motormi, ktoré sa vzťahujú na letún, majú významy 

vymedzené v požiadavkách na letovú spôsobilosť, podľa ktorých bol letún osvedčovaný alebo 

ako boli presne vymedzené leteckým úradom, ak považoval takú definíciu nepostačujúcu na 

preukázanie súladu s obmedzeniami prevádzkovej výkonnosti.
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ČLÁNOK G 

VÝKONNOSTNÁ TRIEDA A 

 

OPS 1.485 

Všeobecne 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí doplnenie schválených údajov o výkonnosti v letovej príručke 

letúna o ďalšie údaje, prijateľné pre letecký úrad, ak je to nutné pri rozhodovaní o tom, či boli 

splnené požiadavky tohto článku, ak schválené údaje výkonnosti v letovej príručke letúna nie 

sú postačujúce vzhľadom na 

 

1) uvažované odôvodnené očakávané nepriaznivé prevádzkové podmienky, ako napr. vzlet 

a pristátie na znečistených dráhach a 

 

2) predpokladanie poruchy motora v ľubovoľnej fáze letu. 

 

b) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa pre prípad mokrej alebo znečistenej dráhy použili údaje o 

výkonnosti stanovené v súlade s príslušnými požiadavkami na osvedčovanie veľkých letúnov 

alebo iné rovnocenné, prijateľné pre letecký úrad. 

 

OPS 1.490 

Vzlet 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby vzletová hmotnosť neprekročila maximálnu vzletovú 

hmotnosť stanovenú letovou príručkou letúna pre tlakovú výšku a teplotu vonkajšieho 

vzduchu na letisku, z ktorého sa má vzlet vykonať. 
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b) Prevádzkovateľ musí pri určovaní maximálne povolenej vzletovej hmotnosti splniť tieto 

požiadavky: 

 

1) Dĺžka prerušeného vzletu nesmie byť väčšia ako použiteľná dĺžka prerušeného vzletu. 

 

2) Dĺžka vzletu nesmie byť väčšia ako použiteľná dĺžka vzletu s tým, že dĺžka predpolia 

nesmie prekročiť polovicu použiteľnej dĺžky rozjazdu. 

 

3) Dĺžka rozjazdu nesmie byť väčšia ako použiteľná dĺžka rozjazdu. 

 

4) Splnenie požiadaviek tohto odseku musí byť preukázané s použitím jedinej hodnoty V1 

tak pre prerušený, ako aj pre neprerušený vzlet. a 

 

5) Vzletová hmotnosť pre vzlet na mokrej alebo znečistenej dráhe nesmie byť väčšia ako 

povolená vzletová hmotnosť za rovnakých podmienok na suchej dráhe. 

 

c) Prevádzkovateľ musí pri preukazovaní plnenia požiadaviek uvedeného pododseku b) vziať do 

úvahy: 

 

1) tlakovú výšku na letisku, 

 

2) teplotu vonkajšieho vzduchu na letisku, 

 

3) stav a druh povrchu dráhy, 

 

4) sklon dráhy v smere vzletu, 
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5) najviac 50 % hlásenej zložky čelného vetra alebo najmenej 150 % hlásenej zadnej 

zložky vetra a 

 

6) skrátenie dĺžky dráhy, ak nejaké vznikne v dôsledku vyrovnania letúna do osi dráhy 

pred vzletom. 

 

OPS 1.495 

Bezpečná výška nad prekážkami pri vzlete 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby čistá dráha letu po vzlete viedla najmenej 35 ft nad všetkými 

prekážkami alebo vo vodorovnej vzdialenosti najmenej 90 m zväčšenej o 0,125 x D, kde D je 

vodorovná vzdialenosť, ktorú letún prekonal od konca použiteľnej dráhy vzletu alebo od 

konca dĺžky vzletu, ak je plánovaná zákruta pred koncom použiteľnej dĺžky vzletu. Pre letúny 

s rozpätím krídiel menším ako 60 m sa smie použiť polovica rozpätia krídiel letúna plus 60 m 

plus 0,125 x D. 

 

b) Prevádzkovateľ musí pri preukazovaní plnenia požiadaviek uvedeného odseku (a) vziať do 

úvahy: 

 

1) hmotnosť letúna na začiatku rozjazdu, 

 

2) tlakovú výšku na letisku, 

 

3) teplotu vonkajšieho vzduchu na letisku, a 

 

4) najviac 50 % hlásenej zložky čelného vetra alebo najmenej 150 % hlásenej zadnej 

zložky vetra. 
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c) Pri preukazovaní plnenia požiadaviek uvedeného pododseku a): 

 

1) sa nesmú dovoliť zmeny dráhy letu až do bodu, v ktorom čistá dráha letu po vzlete 

dosiahla výšku rovnú polovici rozpätia krídla, ale najmenej 50 ft nad nadmorskou 

výškou konca použiteľnej dĺžky rozjazdu. Potom sa až do výšky 400 ft predpokladá, že 

náklon letúna bude menší ako 15°. Vo výške väčšej ako 400 ft možno plánovať náklony 

väčšie ako 15°, ale najviac 25°. 

 

2) Všetky časti čistej dráhy letu po vzlete, u ktorých náklon letúna väčší ako 15°, musia 

byť najmenej 50 ft nad prekážkami v rozmedziach vodorovných vzdialeností presne 

vymedzených v odsekoch (a), (d) a (e) tohto odseku; a 

 

3) Prevádzkovateľ musí používať zvláštne postupy, podliehajúce schváleniu leteckým 

úradom, na použitie zväčšených náklonov do 20° medzi 200 ft a 400 ft alebo do 30° nad 

400 ft (pozri dodatok 1 k OPS 1.495 (c) (3)). 

 

4) Musí sa primerane vziať do úvahy vplyv náklonu na prevádzkové rýchlosti a dráhu letu 

vrátane prírastkov vzdialeností v dôsledku zvýšenej prevádzkovej rýchlosti. 

 

d) Prevádzkovateľ nemusí pri preukazovaní plnenia požiadaviek uvedených v pododseku a) pre 

tie prípady, keď zamýšľaná dráha letu nevyžaduje väčšie zmeny trate ako 15°, brať do úvahy 

prekážky s bočnou vzdialenosťou väčšou ako 

 

1) 300 m, ak je pilot schopný udržiavať požadovanú navigačnú presnosť pri prelete 

priestorom, v ktorom sa prihliada na prekážky alebo 

 

2) 600 m pre lety za všetkých ostatných podmienok. 
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e) Prevádzkovateľ nemusí pri preukazovaní plnenia požiadaviek uvedených pododsekov a) pre 

tie prípady, keď zamýšľaná dráha letu vyžaduje väčšie zmeny trate ako 15°, brať do úvahy 

prekážky s bočnou vzdialenosťou väčšou ako: 

 

1) 600 m, ak je pilot schopný udržiavať požadovanú navigačnú presnosť pri prelete 

priestorom, v ktorom sa prihliada na prekážky alebo 

 

2) 900 m pre lety za všetkých ostatných podmienok. 

 

f) Prevádzkovateľ stanoví postupy pre nepredvídané okolnosti, aby vyhovel požiadavke OPS 

1.495 a určil bezpečnú trať vyhýbajúcu sa prekážkam, umožňujúcu letúnu buď vyhovieť 

požiadavke OPS 1.500 pre let na trati, alebo pristáť na letisku odletu alebo na náhradnom 

letisku pri vzlete. 

 

OPS 1.500 

Let na trati s jedným nepracujúcim motorom 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby údaje o čistej dráhe letu na trati v konfigurácii s jedným 

nepracujúcim motorom uvedené v letovej príručke letúna, primerané pre očakávané 

meteorologické podmienky letu, vyhoveli buď pododseku b) alebo c) vo všetkých bodoch 

trate. Čistá dráha letu musí mať kladný gradient vo výške 1 500 ft nad letiskom, kde sa 

predpokladá pristátie po poruche motora. Za meteorologických podmienok, vyžadujúcich 

činnosť systémov na ochranu proti námraze sa musí započítať účinok ich použitia na čistú 

dráhu letu. 
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b) Gradient čistej dráhy letu musí byť kladný vo výške najmenej 1 000 ft nad terénom a nad 

prekážkami na trati vo vzdialenosti do 9,3 km (5 nm) na obe strany od plánovanej trate. 

 

c) Čistá dráha letu musí byť taká, aby letún mohol pokračovať v lete z cestovnej nadmorskej 

výšky na letisko, kde môže pristáť v súlade s OPS 1.515, poprípade 1.520, pričom čistá dráha 

letu musí viesť najmenej 2 0000 ft nad terénom a nad všetkými prekážkami na trati vo 

vzdialenosti do 9,3 km (5 nm) na obe strany od zamýšľanej trate v súlade s nasledujúcimi 

pododsekmi 1) až 4). 

 

1) Predpokladá sa vysadenie motora v najkritickejšom bode na trati. 

 

2) Započítajú sa vplyvy vetra na dráhu letu. 

 

3) Povoľuje sa vypúšťanie paliva v rozsahu zlučiteľnom s dosiahnutím letiska s 

požadovanými zálohami paliva, ak sa na vypúšťanie paliva použije bezpečný postup. a 

 

4) Letisko predpokladaného pristátia po vysadení motora musí spĺňať tieto kritériá: 

 

i) výkonnostné požiadavky pri predpokladanej pristávacej hmotnosti sú splnené a 

 

ii) poveternostné správy a predpovede alebo ich ľubovoľná kombinácia a správy o 

stave letiska udávajú, že možno vykonať bezpečné pristátie v predpokladanom 

čase pristátia. 
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d) Prevádzkovateľ musí pri preukazovaní plnenia OPS 1.500 zväčšiť vzdialenosti v 

predchádzajúcich pododsekoch b) a c) na 18,5 km (10 nm) na každú stranu, ak navigačná presnosť 

nezabezpečuje ich dodržanie s pravdepodobnosťou 95% a viac. 

 

OPS 1.505 

Let na trati - Letúny s tromi alebo viacerými motormi, z toho s dvomi nepracujúcimi 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby v žiadnom bode zamýšľanej trate nebol letún s tromi alebo 

viac motormi vzdialený viac ako 90 minút letu od letiska, na ktorom sú splnené výkonnostné 

požiadavky pri očakávanej pristávacej hmotnosti, ak letí rýchlosťou maximálneho doletu pri 

štandardnej teplote za bezvetria so všetkými pracujúcimi motormi, pokiaľ nie sú splnené 

požiadavky nasledujúcich odsekov b) až f). 

 

b) Čistá dráha letu na trati s dvomi nepracujúcimi motormi musí letúnu umožniť pokračovať v 

lete za očakávaných meteorologických podmienok od bodu, v ktorom sa predpokladá, že dva 

motory vysadili súčasne až na letisko, kde možno pristáť a zastaviť letún s použitím postupu 

na pristátie s dvoma nepracujúcimi motormi. Čistá dráha letu musí viesť vo výške aspoň 2000 

ft nad všetkými prekážkami vo vzdialenosti 9,3 km (5 nm) na obe strany od zamýšľanej trate. 

V nadmorských výškach a pri meteorologických podmienkach vyžadujúcich činnosť 

systémov na ochranu proti námraze sa musí zohľadniť ich účinok na údaje o čistej dráhe letu. 

Prevádzkovateľ musí zväčšiť uvedené vzdialenosti na 18,5 km (10 nm), ak navigačná 

presnosť nezabezpečuje ich dodržanie s pravdepodobnosťou 95% a viac. 
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c) Predpokladá sa vysadenie dvoch motorov v najkritickejšom bode trate, kde letún je vzdialený 

viac ako 90 minút letu cestovnou rýchlosťou dlhého doletu so všetkými pracujúcimi motormi 

od letiska, na ktorom letún spĺňa výkonnostné požiadavky pri očakávanej pristávacej 

hmotnosti pri štandardnej teplote za bezvetria. 

 

d) Čistá dráha letu musí mať kladný gradient vo výške 1500 ft nad letiskom, na ktorom sa 

predpokladá pristátie po vysadení dvoch motorov. 

 

e) Povoľuje sa vypúšťanie paliva v rozsahu zlučiteľnom s dosiahnutím letiska s požadovanými 

zálohami paliva, ak sa na vypúšťanie paliva použije bezpečný postup. 

 

f) Očakávaná hmotnosť letúna v bode, v ktorom sa predpokladá vysadenie dvoch motorov, 

nesmie byť menšia ako hmotnosť zahŕňajúca dostatok paliva na pokračovanie v lete na letisko 

predpokladaného pristátia a na prílet k takému letisku vo výške aspoň 1500 ft priamo nad 

priestor pristátia a potom ešte na let v horizonte počas 15 minút. 

 

OPS 1.510 

Pristátie - Cieľové a náhradné letiská 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby pristávacia hmotnosť letúna stanovená v súlade s OPS 1.475 

a) nebola väčšia ako maximálna pristávacia hmotnosť stanovená pre nadmorskú výšku a 

teplotu vzduchu očakávanú v predpokladanom čase pristátia na cieľovom a náhradnom 

letisku. 
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b) Prevádzkovateľ na priblíženie podľa prístrojov s gradientom stúpania pri nevydarenom 

priblížení väčšom ako 2,5 % overí, či očakávaná pristávacia hmotnosť letúna umožní postup 

nevydareného priblíženia s gradientom stúpania rovným alebo väčším ako príslušný gradient 

stúpania pri nevydarenom priblížení s konfiguráciou a rýchlosťou na nevydarené priblíženie s 

vysadeným kritickým motorom (pozri príslušné požiadavky týkajúce sa osvedčovania 

veľkých letúnov). Použitie iného postupu musí schváliť letecký úrad. 

 

c) Prevádzkovateľ si musí overiť pre priblíženie podľa prístrojov s výškami rozhodnutia pod 200 

ft, že predpokladaná pristávacia hmotnosť letúna umožňuje pri nevydarenom priblížení 

gradient stúpania s vysadením kritického motora a s rýchlosťou a konfiguráciou na 

opakovanie okruhu najmenej 2,5 % alebo publikovaný gradient, podľa toho, ktorý je väčší 

(pozri CS AWO 243). Použitie iného postupu musí schváliť letecký úrad. 

 

OPS 1.515 

Pristátie - Suché dráhy 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby pristávacia hmotnosť letúna, stanovená v súlade s OPS 1.475 

a) pre predpokladaný čas pristátia na cieľovom letisku a na ktoromkoľvek náhradnom letisku, 

dovolila pristátie s úplným zastavením letúnu z výšky 50 ft nad prahom dráhy 

 

1) v medziach 60% použiteľnej dĺžky pristátia pre prúdové letúny alebo 

 

2) v medziach 70% použiteľnej dĺžky pristátia pre turbovrtuľové letúny, 

 



 
13376/1/05 REV 1  ib 176 
PRÍLOHA DG C III  SK 

3) pre postupy strmého priblíženia letecký úrad môže schváliť údaje o dĺžke pristátia, 

obmedzené v súlade s pododsekmi a) 1) a a) 2), založené na výške nad prahom dráhy 

menšej ako 50 ft, ale nie menšej ako 35 ft (pozri dodatok 1 k OPS 1.515 a) 3)) a 

 

4) pri preukazovaní plnenia uvedených pododsekov a) 1) a a) 2), môže letecký úrad 

výnimočne schváliť, ak sa presvedčí o ich potrebe (pozri dodatok 1), vykonávanie letov 

s krátkym pristátím v súlade s dodatkami 1 a 2, spolu s akýmikoľvek doplňujúcimi 

podmienkami, ktoré letecký úrad pokladá za nevyhnutné na zabezpečenie prijateľnej 

úrovne bezpečnosti v danom prípade. 

 

b) Prevádzkovateľ musí pri preukazovaní plnenia požiadaviek uvedeného odseku (a) vziať do 

úvahy: 

 

1) nadmorskú výšku na letisku, 

 

2) najviac 50% zložky čelného vetra alebo najmenej 150% zadnej zložky vetra, a 

 

3) sklon dráhy v smere pristátia, ak je väčší ako +/-2%. 
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c) Pri preukazovaní plnenia požiadaviek uvedeného odseku (a) sa musí predpokladať, že 

 

1) letún pristane na najvhodnejšej dráhe za bezvetria a 

 

2) letún pristane na dráhe, ktorá mu bude najpravdepodobnejšie pridelená s ohľadom na 

pravdepodobnú rýchlosť a smer vetra a charakteristiky riadenia letúna na zemi a s 

prihliadnutím na ostatné podmienky, ako napr. na prostriedky na pristátie a na terén. 

 

d) Letún môže byť vypravený aj keď prevádzkovateľ nie je schopný vyhovieť požiadavkám 

uvedeného pododseku c) 1) pre cieľové letisko s jedinou dráhou, na ktorú pristátie závisí od 

určitej zložky vetra, ak sú určené dve náhradné letiská, ktoré umožnia plne vyhovieť 

požiadavkám pododsekov a), b) a c). Pred začatím priblíženia na pristátie na cieľovom letisku 

sa veliteľ lietadla musí ubezpečiť, že pristátie možno vykonať s úplným splnením požiadaviek 

OPS 1.510 a uvedených pododsekov a) a b). 

 

e) Letún môže byť vypravený i keď prevádzkovateľ nie je schopný vyhovieť požiadavkám 

uvedeného pododseku c) 2) pre cieľové letisko, ak určené náhradné letisko umožňuje plne 

vyhovieť požiadavkám odsekov a), b) a c). 

 

OPS 1.520 

Pristátie - Mokré a znečistené dráhy 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby použiteľná dĺžka pristátia bola najmenej 115% požadovanej 

dĺžky pristátia určenej v súlade s OPS 1.515, ak príslušné poveternostné správy alebo 

predpovede, resp. ich kombinácie ukazujú, že by pristávacia dráha v predpokladanom čase 

príletu mohla byť mokrá. 
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b) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby použiteľná dĺžka pristátia bola najmenej taká ako dĺžka 

pristátia určená v súlade s uvedeným pododsekom a) alebo aspoň 115% dĺžky pristátia 

určenej v súlade s údajmi dĺžky pristátia na znečistenú dráhu alebo rovnocennými údajmi (ak 

sú väčšie) prijateľnými pre letecký úrad, ak príslušné poveternostné správy alebo predpovede 

alebo ich kombinácie ukazujú, že pristávacia dráha v predpokladanom čase príletu môže byť 

znečistená. 

 

c) Dĺžka pristátia na mokrej dráhe kratšia, ako požaduje uvedený pododsek a), ale nie menšia 

ako požaduje OPS 1.515 a) sa môže použiť, ak letová príručka letúna obsahuje presné 

doplňujúce informácie o dĺžkach pristátia na mokrých dráhach. 

 

d) Dĺžka pristátia na osobitne pripravených znečistených dráhach kratšia ako požaduje uvedený 

pododsek b), nie však kratšia ako požaduje OPS 1.515 a), sa môže použiť, ak letová príručka 

letúna obsahuje presné doplňujúce informácie o dĺžkach pristátia na znečistených dráhach. 

 

e) Pri preukazovaní plnenia požiadaviek uvedených pododsekov b), c) a d) sa príslušne použijú 

kritériá OPS 1.515 s tým, že sa nesmie použiť OPS 1.515 a) 1) a 2) na uvedený odsek b). 
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Dodatok 1 k OPS 1.495 c) 3) 

Schvaľovanie zväčšených náklonov 

 

a) Na používanie zväčšených náklonov vyžadujúcich zvláštne schválenie musia byť splnené 

tieto kritériá: 

 

1) Letová príručka letúna musí obsahovať schválené údaje pre požadované zväčšenie 

prevádzkovej rýchlosti a údaje umožňujúce konštruovať dráhu letu so zreteľom na 

väčšie náklony a rýchlosti. 

 

2) Musí byť možné použiť vizuálne vedenie na zabezpečenie navigačnej presnosti. 

 

3) Poveternostné minimá a obmedzenia vetra sa musia stanoviť pre každú dráhu a musia 

byť schválené leteckým úradom. 

 

(4) Výcvik v súlade s OPS 1.975. 

 

Dodatok 1 k OPS 1.515 a) 3) 

Postupy strmého priblíženia 

 

a) Letecký úrad môže schváliť použitie postupov strmého priblíženia s uhlom zostupovej roviny 

4,5° alebo väčším a s výškou nad prahom dráhy menšou ako 50 ft, ale najmenej 35 ft za 

predpokladu, že sú splnené tieto kritériá: 

 

1) Letová príručka letúna musí udávať maximálny schválený uhol zostupovej roviny, 

všetky ostatné obmedzenia, bežné, mimoriadne alebo núdzové postupy na strmé 

priblíženie ako aj úpravy údajov dĺžky letiska pri používaní kritérií strmého priblíženia. 
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2) Na každom letisku, kde majú byť vykonávané postupy strmého priblíženia, musí byť 

príslušná vzťažná zostupová rovina obsahujúca aspoň systém vizuálnej indikácie 

zostupovej roviny a 

 

3) Pre každú pristávaciu dráhu, ktorá má byť používaná na strmé priblíženie, musia byť 

stanovené poveternostné minimá. Do úvahy sa musia brať tieto skutočnosti: 

 

i) situácia s prihliadnutím na prekážky, 

 

ii) druh vzťažnej zostupovej roviny a smerového navádzania ako sú vizuálne 

prostriedky, MLS, 3D–NAV, ILS, LLZ, VOR a NDB, 

 

iii) minimálna dohľadnosť požadovaná v DH a MDA, 

 

iv) prevádzkyschopné palubné vybavenie, 

 

v) kvalifikácie pilota a osobitné zoznámenie s letiskom, 

 

vi) obmedzenia a postupy letovej príručky letúna a 

 

vii) kritériá nevydareného priblíženia. 
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Dodatok 1 k OPS 1.515 a) 4) 

Lety s krátkym pristátím 

 

a) Na účely OPS 1.515 a) 4) dĺžka používaná na výpočet povolenej pristávacej hmotnosti sa na 

účely OPS 1môže pozostávať z použiteľnej dĺžky vyhlásenej bezpečnostnej plochy a z 

vyhlásenej použiteľnej dĺžky pristátia. Letecký úrad môže takú prevádzku povoliť v súlade s 

týmito kritériami: 

 

1) Preukázanie potreby letov s krátkym pristátím. Musí existovať zrejmý verejný záujem a 

prevádzková nevyhnutnosť pre danú prevádzku buď vplyvom odľahlosti letiska, alebo 

fyzikálnych obmedzení vzťahujúcich sa na predlžovanie dráhy. 

 

2) Letún a prevádzkové kritériá 

 

i) Lety s krátkym pristátím sa schvaľujú len pre letúny, u ktorých zvislá vzdialenosť 

medzi úrovňou očí pilota a najnižšou časťou kolies s letúnom ustáleným na 

normálnej dráhe zostupu neprekročí 3 m. 

 

ii) Pri stanovovaní prevádzkových miním letiska nesmie byť dohľadnosť/RVR 

menšia ako 1,5 km. Okrem toho musí byť obmedzenie vetra uvedené v 

prevádzkovej príručke. 

 

iii) Minimálna prax pilota, požiadavky výcviku a osobitné zoznámenie s letiskom, 

musia byť uvedené v prevádzkovej príručke. 
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3) Predpokladá sa, že výška preletu začiatku použiteľnej dĺžky vyhlásenej bezpečnostnej 

plochy je 50 ft. 

 

4) Dodatočné kritériá. Letecký úrad môže klásť také dodatočné podmienky, ktoré sa 

považujú za nevyhnutné pre bezpečnú prevádzku so zreteľom na charakteristiky daného 

typu letúna, na orografické charakteristiky v priestore priblíženia, na použiteľné 

prostriedky na priblíženie so zreteľom na postup nevydareného priblíženia/pristátia. 

Takou dodatočnou podmienkou môže byť napríklad požiadavka systému vizuálneho 

indikátora zostupu typu VASIS/PAPI. 

 

Dodatok 2 k OPS 1.515 a) 4) 

Kritériá letiska na lety s krátkym pristátím 

 

a) Použitie bezpečnostnej plochy musí schváliť splnomocnený orgán letiska. 

 

b) Použiteľná dĺžka vyhlásenej bezpečnostnej plochy podľa ustanovenia 1.515 a) 4) a tohto 

dodatku nesmie prekročiť 90 m. 

 

c) Šírka vyhlásenej bezpečnostnej plochy, vycentrovaná na predĺženú os dráhy, nesmie byť 

menšia ako dvojnásobná šírka dráhy alebo dvojnásobné rozpätie krídla, podľa toho, čo je 

väčšie. 
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d) Vyhlásená bezpečnostná plocha musí byť bez prekážok a preliačin, ktoré by mohli ohroziť 

letún pri krátkom pristátí na dráhu, a na vyhlásenej bezpečnej ploche sa nepovoľuje 

prítomnosť žiadneho mobilného prostriedku počas používania dráhy na lety s krátkym 

pristátím. 

 

e) Sklon vyhlásenej bezpečnej plochy nesmie byť v smere pristátia väčší ako 5% hore ani 2% 

dole. 

 

f) Na účely tejto prevádzky nie je treba uplatňovať na vyhlásenú bezpečnú plochu požiadavky 

únosnosti OPS 1.480 a) 5). 

 

ČLÁNOK H 

VÝKONNOSTNÁ TRIEDA B 

 

OPS 1.525 

Všeobecne 

 

a) Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať jednomotorový letún 

 

1) v noci alebo 

 

2) za meteorologických podmienok na let podľa prístrojov s výnimkou zvláštnych letov 

VFR. 

 

Poznámka: Obmedzenia prevádzky jednomotorových letúnov sú uvedené v OPS 1.240 a) 

6). 
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b) Prevádzkovateľ považuje dvojmotorové letúny nespĺňajúce požiadavky stúpania dodatku 1 k 

OPS 1.525 b) za jednomotorové letúny. 

 

OPS 1.530 

Vzlet 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby vzletová hmotnosť neprekročila maximálnu vzletovú 

hmotnosť stanovenú letovou príručkou letúna pre tlakovú výšku a teplotu vonkajšieho 

vzduchu na letisku, z ktorého sa má vzlet vykonať. 

 

b) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby dĺžka vzletu stanovená letovou príručkou letúna neprekročila 

 

1) po vynásobení činiteľom 1,25 použiteľnú dĺžku rozjazdu alebo 

 

2) ak je k dispozícii dojazdová dráha a/alebo predpolie 

 

i) použiteľnú dĺžku rozjazdu, 

 

ii) po vynásobení činiteľom 1,15 použiteľnú dĺžku vzletu a 

 

iii) po vynásobení činiteľom 1,3 použiteľnú dĺžku prerušeného vzletu. 



 
13376/1/05 REV 1  ib 185 
PRÍLOHA DG C III  SK 

c) Prevádzkovateľ pri preukazovaní plnenia požiadaviek uvedeného pododseku b) berie do 

úvahy: 

 

1) hmotnosť letúna na začiatku rozjazdu, 

 

2) tlakovú výšku na letisku, 

 

3) teplotu vonkajšieho vzduchu na letisku, 

 

4) stav a druh povrchu dráhy, 

 

5) sklon dráhy v smere vzletu a 

 

6) najviac 50% hlásenej zložky čelného vetra alebo najmenej 150% hlásenej zadnej 

zložky vetra. 
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OPS 1.535 

Bezpečná výška nad prekážkami po vzlete - Viacmotorové letúny 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby dráha letu po vzlete letúnov s dvoma alebo viacerými 

motormi, stanovená v súlade s týmto odsekom, viedla vo výške najmenej 50 ft nad všetkými 

prekážkami alebo mala vodorovnú vzdialenosť od týchto prekážok aspoň 90 m zväčšenú o 

0,125 x D, kde D je vodorovná vzdialenosť, ktorú letún prekonal od konca použiteľnej dĺžky 

vzletu alebo od konca dĺžky vzletu, ak je plánovaná zatáčka pred koncom použiteľnej dĺžky 

vzletu s výnimkami uvedenými ďalej v odsekoch b) a c). Pre letúny s rozpätím krídiel 

menším ako 60 m sa smie použiť polovica rozpätia krídiel letúna plus 60 m plus 0,125 x D. 

Pri preukazovaní plnenia požiadaviek tohto odseku sa musí predpokladať, že 

 

1) dráha letu po vzlete sa začína vo výške 50 ft nad vzletovou plochou na konci dĺžky 

vzletu, požadovanej OPS 1.530 b) a končí vo výške 1 500 ft nad vzletovou plochou, 

 

2) letún sa neuvedie do klonenia pred dosiahnutím výšky 50 ft nad vzletovou plochou a 

potom tak, aby náklon neprekročil 15°, 

 

3) vysadenie kritického motora nastane v bode dráhy letu po vzlete so všetkými 

pracujúcimi motormi, kde sa predpokladá, že dôjde ku strate vizuálnej orientácie na 

vyhýbanie sa prekážkam, 
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4) gradient dráhy letu po vzlete od 50 ft do výšky predpokladaného vysadenia motora je 

rovný priemernému gradientu so všetkými pracujúcimi motormi pri stúpaní a 

prechode na traťovú konfiguráciu násobenému koeficientom 0,77, a  

 

5) gradient dráhy letu po vzlete z výšky dosiahnutej v súlade s uvedeným odsekom (4) až 

do konca dráhy po vzlete je rovný gradientu pri stúpaní na trati s jedným nepracujúcim 

motorom uvedeným v letovej príručke letúna. 

 

b) Prevádzkovateľ nemusí pri preukazovaní plnenia požiadaviek uvedeného pododseku a) pre tie 

prípady, keď zamýšľaná dráha letu nevyžaduje väčšie zmeny trate ako 15°, brať do úvahy 

prekážky s bočnou vzdialenosťou väčšou ako 

 

1) 300 m, ak let je vykonávaný za podmienok umožňujúcich vizuálnu navigáciu na 

kurzové vedenie alebo ak sú použiteľné navigačné prostriedky, umožňujúce pilotovi 

udržiavať zamýšľanú dráhu letu s rovnakou presnosťou (pozri dodatok 1 k OPS 1.535 

b) 1) a c) 1)) alebo 

 

2) 600 m pre lety za všetkých ostatných podmienok. 
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c) Prevádzkovateľ nemusí pri preukazovaní plnenia požiadaviek uvedeného pododseku a) pre tie 

prípady, keď zamýšľaná dráha letu vyžaduje väčšie zmeny trate ako 15°, brať do úvahy 

prekážky s bočnou vzdialenosťou väčšou ako: 

 

1) 600 m pre lety za podmienok umožňujúcich vizuálnu navigáciu pre kurzové vedenie 

(pozri dodatok 1 k OPS 1.535 b) 1) a c) 1)) a 

 

2) 900 m pre lety za všetkých ostatných podmienok. 

 

d) Prevádzkovateľ musí pri preukazovaní plnenia požiadaviek uvedených v pododsekoch a), b) a 

c) vziať do úvahy 

 

1) hmotnosť letúna na začiatku rozjazdu, 

 

2) tlakovú výšku na letisku, 

 

3) teplotu vonkajšieho vzduchu na letisku, a 

 

4) najviac 50% hlásenej zložky čelného vetra alebo najmenej 150% hlásenej zadnej zložky 

vetra. 
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OPS 1.540 

Let na trati - Viacmotorové letúny 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby letún bol schopný pokračovať v lete za meteorologických 

podmienok očakávaných pre let i v prípade vysadenia jedného motora s ostávajúcimi motormi 

pracujúcimi v presne stanovených medziach maximálneho trvalého výkonu v príslušných 

minimálnych nadmorských výškach stanovených pre bezpečný let v prevádzkovej príručke 

alebo vo väčších, až do bodu 1 000 ft nad letiskom, na ktorom možno splniť výkonnostné 

požiadavky. 

 

b) Pri preukazovaní plnenia požiadaviek uvedených v pododseku a): 

 

1) sa nesmie predpokladať, že letún letí v nadmorskej výške väčšej ako je výška, pri ktorej 

rýchlosť stúpania je rovná 300 ft za minútu so všetkými motormi pracujúcimi v 

medziach podmienok predpísaných pre maximálny trvalý výkon a 

 

2) predpokladaný gradient letu na trati s jedným nepracujúcim motorom je podľa okolností 

hrubý gradient klesania alebo stúpania zväčšený, respektíve zmenšený o 0,5 %. 
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OPS 1.542 

Let na trati - Jednomotorové letúny 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby letún bol schopný dosiahnuť miesto, na ktorom možno 

vykonať bezpečné vynútené pristátie za meteorologických podmienok predpokladaných pre 

let i v prípade vysadenia motora. Pre pozemné letúny sa požaduje, aby toto miesto bolo na 

pevnine, ak letecký úrad neschváli iné riešenie. 

 

b) Pri preukazovaní plnenia požiadaviek uvedených v pododseku a): 

 

1) sa nesmie predpokladať, že letún poletí v nadmorskej výške väčšej ako je tá, v ktorej je 

rýchlosť stúpania rovná 300 ft za minútu s motorom pracujúcim v medziach 

predpísaných podmienok pre maximálny trvalý výkon a 

 

2) predpokladaný gradient letu na trati je hrubý gradient klesania zväčšený o 0,5 %. 

 

OPS 1.545 

Pristátie - cieľové a náhradné letiská 

 

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby pristávacia hmotnosť letúna stanovená v súlade s OPS 1.475 a) 

nebola väčšia ako maximálna pristávacia hmotnosť stanovená pre nadmorskú výšku a teplotu 

vzduchu očakávanú v predpokladanom čase pristátia na cieľovom a náhradnom letisku. 
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OPS 1.550 

Pristátie - Suchá dráha 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby pristávacia hmotnosť letúna, stanovená v súlade s OPS 1.475 

a) pre predpokladaný čas pristátia, umožnila pristátie a úplné zastavenie letúna z výšky 50 ft 

nad prahom dráhy v medziach 70% použiteľnej dĺžky pristátia na cieľovom letisku a na 

ktoromkoľvek náhradnom letisku. 

 

1) Letecký úrad môže schváliť používanie údajov dĺžok pristátia násobených súčiniteľmi v 

súlade s týmto odsekom a založených na výške nad prahom dráhy menšej ako 50 ft, 

najmenej však 35 ft (pozri dodatok 1 k OPS 1.550 (a)). 

 

2) Letecký úrad môže schváliť lety s krátkym pristátím v súlade s kritériami v dodatku 2 k 

OPS 1.550 a). 

 

b) Prevádzkovateľ pri preukazovaní plnenia požiadaviek uvedených v pododseku a) berie do 

úvahy: 

 

1) nadmorskú výšku na letisku, 

 

2) najviac 50% zložky čelného vetra alebo najmenej 150% zadnej zložky vetra, 
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3) stav a druh povrchu dráhy, a 

 

4) sklon dráhy v smere pristátia. 

 

c) Na vypravenie letúna v súlade s uvedeným pododsekom (a) sa musí predpokladať, že: 

 

1) letún pristane na najvhodnejšej dráhe za bezvetria a 

 

2) letún pristane na dráhe, ktorá mu bude najpravdepodobnejšie pridelená s ohľadom na 

pravdepodobnú rýchlosť a smer vetra a charakteristiky riadenia letúna na zemi a s 

prihliadnutím na ostatné podmienky, ako napr. na prostriedky na pristátie a na terén. 

 

d) Letún môže byť vypravený i keď prevádzkovateľ nie je schopný vyhovieť požiadavkám 

uvedeným v pododseku c) 2) pre cieľové letisko, ak určené náhradné letisko umožňuje plne 

vyhovieť požiadavkám uvedeným v pododsekoch a), b) a c). 

 

OPS 1.555 

Pristátie - Mokré a znečistené dráhy 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, ak príslušné poveternostné správy alebo predpovede alebo ich 

kombinácie ukazujú, že pristávacia dráha v predpokladanom čase príletu môže byť mokrá, 

aby použiteľná dĺžka pristátia bola najmenej taká veľká alebo väčšia ako požadovaná dĺžka 

pristátia stanovená v súlade s OPS 1.550 a násobená koeficientom 1,15. 
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b) Prevádzkovateľ zabezpečí, ak príslušné poveternostné správy alebo predpovede alebo ich 

kombinácie ukazujú, že pristávacia dráha v predpokladanom čase príletu môže byť 

znečistená, aby dĺžka pristátia, stanovená pre tieto podmienky s použitím údajov prijateľných 

pre letecký úrad, neprekročila použiteľnú dĺžku pristátia. 

 

c) Dĺžka pristátia na mokrej dráhe kratšia, ako požaduje uvedený pododsek a), ale nie menšia 

ako požaduje OPS 1.550 a) sa môže použiť, ak letová príručka letúna obsahuje presné 

doplňujúce informácie o dĺžkach pristátia na mokrých dráhach. 

 

Dodatok 1 k OPS 1.525 b) 

Všeobecne - Stúpanie po vzlete a v pristávacej konfigurácii 

 

(Požiadavky tohto dodatku sa zakladajú na JAR 23.63 c) 1) a JAR 23.63 c) 2) platných od 11. 

marca 1994.) 

 

a) Stúpanie po vzlete 

 

1) So všetkými pracujúcimi motormi 

 

i) Ustálený gradient stúpania po vzlete musí byť najmenej 4%, ak 

 

A) všetky motory pracujú vo vzletovom výkone, 
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B) pristávacie zariadenie je vysunuté; v prípade, že je možné zasunúť 

pristávacie zariadenie do 7 sekúnd, považuje sa pristávacie zariadenie za 

zasunuté, 

 

C) vztlakové klapky sú v polohe na vzlet a a 

 

D) rýchlosť stúpania nie je menšia ako 1,1 VMC a 1,2 VS1 (podľa toho, ktorá 

je väčšia). 

 

2) S jedným nepracujúcim motorom 

 

i) Ustálený gradient stúpania vo výške 400 ft nad vzletovou plochou musí byť 

merateľne kladný, ak 

 

A) kritický motor nepracuje a jeho vrtuľa je v polohe najmenšieho odporu 

vzduchu, 

 

B) zostávajúci motor pracuje na vzletový výkon, 

 

C) pristávacie zariadenie je zasunuté, 

 

D) vztlakové klapky sú v polohe na vzlet a a 

 

E) rýchlosť stúpania je rovná rýchlosti dosiahnutej vo výške 50 ft. 
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ii) Ustálený gradient stúpania vo výške 1500 ft nad vzletovou plochou nesmie byť 

menší ako 0,75 %, ak 

 

A) kritický motor nepracuje a jeho vrtuľa je v polohe najmenšieho odporu 

vzduchu, 

 

B) zostávajúci motor pracuje nanajvýš s trvalo prípustným výkonom, 

 

C) pristávacie zariadenie je zasunuté, 

 

D) vztlakové klapky sú zasunuté a a 

 

E) rýchlosť stúpania nie je menšia ako 1,2 VS1. 

 

b) Stúpanie v pristávacej konfigurácii 

 

1) So všetkými pracujúcimi motormi 

 

i) Ustálený gradient stúpania musí byť najmenej 2,5 %, ak 

 

A) výkon alebo ťah, ktorý nie je vyšší ako je k dispozícii 8 sekúnd po začiatku 

pohybu ovládacích prvkov výkonu z polohy minimálneho letového 

voľnobehu, 
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B) pristávacie zariadenie je vysunuté, 

 

C) vztlakové klapky sú v polohe na pristátie a a 

 

D) rýchlosť stúpania sa rovná VREF. 

 

2) S jedným nepracujúcim motorom 

 

i) Ustálený gradient stúpania vo výške 1500 ft nad pristávacou plochou nesmie byť 

menší ako 0,75 %, ak 

 

A) kritický motor nepracuje a jeho vrtuľa je v polohe najmenšieho odporu 

vzduchu, 

 

B) zostávajúci motor pracuje nanajvýš s trvalo prípustným výkonom, 

 

C) pristávacie zariadenie je zasunuté, 

 

D) vztlakové klapky sú zasunuté a 

 

E) rýchlosť stúpania nie je menšia ako 1,2 VS1. 
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Dodatok 1 k OPS 1.535 b) 1) a c) 1) 

Dráha letu po vzlete - Navigácia s vizuálnym kurzovým vedením 

 

Prevádzkovateľ musí na umožnenie navigácie s vizuálnym kurzovým vedením zabezpečiť, aby 

poveternostné podmienky, prevládajúce počas prevádzky, zahŕňajúce základňu nízkej oblačnosti a 

dohľadnosť, boli také, aby umožňovali vidieť a rozpoznať prekážku a/alebo orientačné body na 

zemi. Prevádzková príručka musí presne vymedzovať pre všetky používané letiská minimálne 

poveternostné podmienky, umožňujúce letovej posádke nepretržite určovať a udržiavať správnu 

dráhu letu vo vzťahu k pozemným orientačným bodom tak, aby bola zabezpečená bezpečná výška 

nad prekážkami a terénom, ako je uvedené v nasledujúcich bodoch. 

 

a) Pokiaľ ide o pozemné orientačné body, musí byť jasne definovaný postup tak, aby sa trať, na 

ktorej sa má letieť, mohla posúdiť z hľadiska požiadaviek na bezpečné výšky nad prekážkami. 

 

b) Postup musí byť v medziach schopností letúna, ak ide o rýchlosti, náklon a účinky vetra. 

 

c) Posádke sa musí poskytnúť jednoznačný písomný a/alebo obrazový popis postupu. a 

 

d) Musia byť presne vymedzené podmienky vonkajšieho prostredia (ako vietor, oblačnosť, 

dohľadnosť, deň/noc, vonkajšie osvetlenie, osvetlenie prekážok). 
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Dodatok 1 k OPS 1.550 a) 

Postupy strmého priblíženia 

 

a) Letecký úrad môže schváliť použitie postupov strmého priblíženia s uhlom zostupovej roviny 

4,5° alebo väčším a s výškou nad prahom dráhy menšou ako 50 ft, ale najmenej 35 ft za 

predpokladu, že sú splnené tieto kritériá: 

 

1) Letová príručka letúna musí udávať maximálny schválený uhol zostupovej roviny, 

všetky ostatné obmedzenia, bežné, mimoriadne alebo núdzové postupy na strmé 

priblíženie ako aj úpravy údajov dĺžky letiska pri používaní kritérií strmého priblíženia. 

 

2) Na každom letisku, kde majú byť vykonávané postupy strmého priblíženia, musí byť 

príslušná vzťažná zostupová rovina obsahujúca aspoň systém vizuálnej indikácie 

zostupovej roviny.  

 

3) Pre každú pristávaciu dráhu, ktorá má byť používaná na strmé priblíženie, musia byť 

stanovené poveternostné minimá. Do úvahy sa musia brať tieto skutočnosti: 

 

i) situácia s prihliadnutím na prekážky, 

 

ii) druh vzťažnej zostupovej roviny a smerového navádzania ako sú vizuálne 

prostriedky, MLS, 3D–NAV, ILS, LLZ, VOR a NDB, 

 

iii) minimálna vizuálna referencia požadovaná v DH a MDA, 
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iv) prevádzkyschopné palubné vybavenie, 

 

v) kvalifikácie pilota a osobitné zoznámenie s letiskom, 

 

vi) obmedzenia a postupy letovej príručky letúna a 

 

vii) kritériá nevydareného priblíženia. 

 

Dodatok 2 k OPS 1. 550 a) 

Lety s krátkym pristátím 

 

a) Dĺžka používaná na výpočet povolenej pristávacej hmotnosti sa môže skladať na účely OPS 

1.550 a) 2) z použiteľnej dĺžky vyhlásenej bezpečnostnej plochy a z vyhlásenej použiteľnej 

dĺžky pristátia. Letecký úrad môže takú prevádzku povoliť v súlade s týmito kritériami: 

 

1) Používanie vyhlásenej bezpečnostnej plochy musí schváliť splnomocnený orgán letiska. 

 

2) Vyhlásená bezpečnostná plocha musí byť bez prekážok a preliačin, ktoré by mohli 

ohroziť letún pri krátkom pristátí na dráhu a nesmie sa na vyhlásenej bezpečnostnej 

ploche povoliť prítomnosť žiadneho mobilného prostriedku počas používania dráhy na 

lety s krátkym pristátím. 
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3) Sklon vyhlásenej bezpečnostnej plochy nesmie byť v smere pristátia väčší ako 5% hore 

prípadne 2% dole. 

 

4) Použiteľná dĺžka vyhlásenej bezpečnostnej plochy nesmie podľa ustanovenia tohto 

dodatku prekročiť 90 m. 

 

5) Šírka vyhlásenej bezpečnostnej plochy vycentrovaná na predĺženú os dráhy nesmie byť 

menšia ako dvojnásobok šírky dráhy. 

 

6) Predpokladá sa, že výška preletu nad začiatkom použiteľnej dĺžky vyhlásenej 

bezpečnostnej plochy nebude menšia ako 50 ft. 

 

7) Na účely tejto prevádzky nie je treba uplatňovať na vyhlásenú bezpečnú plochu 

požiadavky únosnosti OPS 1.480 a) 5). 

 

8) Pre každú dráhu musia byť stanovené a schválené na použitie poveternostné minimá, 

ktoré musia byť väčšie alebo rovné ako VFR minimá a minimá pre nie-presné 

priblíženie. 

 

9) Požiadavky pre pilotov musia byť stanovené (pozri OPS 1.975 a)). 

 

10) Letecký úrad môže klásť také dodatočné podmienky, ktoré sú potrebné na bezpečnú 

prevádzku, berúc do úvahy charakteristiky daného typu letúna, prostriedky na 

priblíženie a zreteľ na nevydarené priblíženie/pristátie. 
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ČLÁNOK I 

VÝKONNOSTNÁ TRIEDA C 

 

OPS 1.560 

Všeobecne 

 

Prevádzkovateľ zabezpečí doplnenie schválených údajov výkonnosti v letovej príručke letúna 

ďalšími údajmi, prijateľnými pre letecký úrad, ak je to nutné pre rozhodovanie o tom, či boli 

splnené požiadavky tohto článku, ak schválené údaje výkonnosti v letovej príručke letúna nie sú 

postačujúce. 

 

OPS 1.565 

Vzlet 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby vzletová hmotnosť neprekročila maximálnu vzletovú 

hmotnosť stanovenú letovou príručkou letúna pre tlakovú výšku a teplotu vonkajšieho 

vzduchu na letisku, z ktorého sa má vzlet vykonať. 

 

b) Prevádzkovateľ zabezpečí pre letúny, ktorých letová príručka letúna obsahuje údaje o dĺžke 

letiska vzletu nezahŕňajúce vplyv vysadenia motora, aby vzdialenosť od počiatku rozjazdu, 

nutná na dosiahnutie výšky letúna nad vzletovou plochou 50 ft so všetkými motormi 

pracujúcimi v režime vzletu násobená príslušným koeficientom a to 

 

1) 1,33 pre dvojmotorové letúny alebo 
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2) 1,25 pre trojmotorové letúny alebo  

 

3) 1,18 pre štvormotorové letúny, 

 

neprekročila použiteľnú dĺžku rozjazdu na letisku, kde sa má vzlet vykonať. 

 

c) Prevádzkovateľ zabezpečí pre letúny, ktorých letová príručka letúna obsahuje údaje o dĺžke 

letiska vzletu zahŕňajúce vplyv vysadenia motora, aby boli v súlade so špecifikáciami letovej 

príručky letúna splnené tieto požiadavky: 

 

1) Dĺžka prerušeného vzletu nesmie byť väčšia ako použiteľná dĺžka prerušeného vzletu. 

 

2) Dĺžka vzletu nesmie byť väčšia ako použiteľná dĺžka vzletu s tým, že dĺžka predpolia 

nesmie prekročiť polovicu použiteľnej dĺžky rozjazdu. 

 

3) Dĺžka rozjazdu nesmie byť väčšia ako použiteľná dĺžka rozjazdu. 

 

4) Splnenie požiadaviek tohto odseku musí byť preukázané s použitím jedinej hodnoty V1 

tak pre prerušený, ako aj pre neprerušený vzlet.  

 

5) Vzletová hmotnosť pre vzlet na mokrej alebo znečistenej dráhe nesmie byť väčšia ako 

schválená vzletová hmotnosť za rovnakých podmienok na suchej dráhe. 
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d) Prevádzkovateľ musí pri preukazovaní plnenia požiadaviek uvedených v pododsekoch b) a c) 

vziať do úvahy 

 

1) tlakovú výšku na letisku, 

 

2) teplotu vonkajšieho vzduchu na letisku, 

 

3) stav a druh povrchu dráhy, 

 

4) sklon dráhy v smere vzletu, 

 

5) najviac 50% hlásenej zložky čelného vetra alebo najmenej 150% hlásenej zadnej zložky 

vetra a 

 

6) skrátenie dĺžky dráhy, ak nejaké vznikne v dôsledku vyrovnania letúna do osi dráhy 

pred vzletom. 

 

OPS 1.570 

Bezpečná výška nad prekážkami po vzlete 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby dráha letu po vzlete s jedným nepracujúcim motorom mala 

bezpečnú zvislú výšku nad všetkými prekážkami najmenej 50 ft + 0,01 x D alebo vodorovnú 

vzdialenosť od týchto prekážok aspoň 90 m zväčšenú o 0,125 x D, kde D je vodorovná 

vzdialenosť, ktorú letún urazil od konca použiteľnej dĺžky na vzlet. Pre letúny s rozpätím 

krídiel menším ako 60 m sa smie použiť polovica rozpätia krídiel letúna plus 60 m plus 0,125 

x D. 
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b) Dráha letu po vzlete musí začínať vo výške 50 ft nad vzletovou plochou na konci dĺžky vzletu 

požadovanej OPS 1.565 b) alebo c) podľa toho, ktorý odsek je použiteľný a končiť vo výške 

1500 ft nad terénom. 

 

c) Prevádzkovateľ musí pri preukazovaní plnenia požiadaviek pododseku a) vziať do úvahy 

 

1) hmotnosť letúna na začiatku rozjazdu, 

 

2) tlakovú výšku na letisku, 

 

3) teplotu vonkajšieho vzduchu na letisku a 

 

4) najviac 50% hlásenej zložky čelného vetra alebo najmenej 150% hlásenej zadnej zložky 

vetra. 

 

d) Pri preukazovaní plnenia požiadaviek uvedených v odseku a) nie sú prípustné zmeny dráhy až 

do bodu dráhy letu po vzlete, kde bola dosiahnutá výška 50 ft nad vzletovou plochou. Potom 

sa až do výšky 400 ft predpokladá, že náklon letúna bude menší ako 15°. Vo výške väčšej ako 

400 ft možno plánovať náklony väčšie ako 15°, ale najviac 25°. Musí sa primerane vziať do 

úvahy vplyv náklonu na prevádzkové rýchlosti a dráhu letu vrátane prírastkov vzdialeností v 

dôsledku zvýšenej prevádzkovej rýchlosti. 
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e) Prevádzkovateľ nemusí pri preukazovaní plnenia požiadaviek uvedeného pododseku a) pre tie 

prípady, ktoré nevyžadujú väčšie zmeny trate ako 15° brať do úvahy prekážky s bočnou 

vzdialenosťou väčšou ako 

 

1) 300 m, ak je pilot schopný udržiavať požadovanú navigačnú presnosť pri prelete 

priestorom, v ktorom sa prihliada na prekážky alebo 

 

2) 600 m pre lety za všetkých ostatných podmienok. 

 

f) Prevádzkovateľ nemusí pri preukazovaní plnenia požiadaviek uvedených v pododseku a) pre 

tie prípady, ktoré vyžadujú väčšie zmeny trate ako 15° brať do úvahy prekážky s bočnou 

vzdialenosťou väčšou ako 

 

1) 600 m, ak je pilot schopný udržiavať požadovanú navigačnú presnosť pri prelete 

priestorom, v ktorom sa prihliada na prekážky alebo 

 

2) 900 m pre lety za všetkých ostatných podmienok. 

 

g) Prevádzkovateľ stanoví postupy pre nepredvídané okolnosti, aby vyhovel požiadavke OPS 

1.570 a určil bezpečnú trať vyhýbajúcu sa prekážkam, umožňujúcu letúnu buď vyhovieť 

požiadavke OPS 1.580 pre let na trati, alebo pristáť na letisku odletu alebo na náhradnom 

letisku pri vzlete. 
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OPS 1.575 

Let na trati so všetkými pracujúcimi motormi 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby bol letún schopný dosiahnuť rýchlosť stúpania aspoň 300 ft za 

minútu za meteorologických podmienok očakávaných pre daný let v ktoromkoľvek bode trate 

alebo plánovanej zmeny trate a so všetkými motormi pracujúcimi s maximálnym trvalo 

prípustným výkonom v 

 

1) minimálnych nadmorských výškach pre bezpečný let v každej etape letenej trate a v 

priebehu akejkoľvek plánovanej zmeny trate, ktorá je stanovená alebo vypočítaná z 

informácií obsiahnutých v prevádzkovej príručke vzťahujúcej sa na letún a 

 

2) minimálnych nadmorských výškach, potrebných na splnenie podmienok predpísaných 

OPS 1.580, prípadne 1.585. 

 

OPS 1.580 

Let na trati s jedným nepracujúcim motorom 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby bol letún schopný pokračovať v lete za očakávaných 

meteorologických podmienok z cestovnej nadmorskej výšky na letisko, kde môže pristáť v 

súlade s OPS 1.595 alebo OPS 1.600 v prípade, že bude vyradený z prevádzky ktorýkoľvek 

motor v ktoromkoľvek bode trate letúna alebo plánovanej odchýlke od nej, ak pracujú ostatné 

motory v medziach trvalo prípustného výkonu a aby preletel prekážky vo vzdialenosti do 9,3 

km (5 nm) na obe strany od zamýšľanej trate v zvislej vzdialenosti aspoň: 

 

1) 1000 ft pri rýchlosti stúpania rovnej nule alebo väčšej alebo 
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2) 2000 ft, ak je rýchlosť stúpania menšia ako nula. 

 

b) Dráha letu po vysadení jedného motora má kladný sklon v nadmorskej výške 450 m (1500 ft) 

nad letiskom predpokladaného pristátia. 

 

c) Na účely tohto pododseku sa má použiť rýchlosť stúpania letúna menšia o 150 ft za minútu 

tak, ako je predpísaná celková rýchlosť stúpania. 

 

d) Prevádzkovateľ musí pri preukazovaní plnenia tohto odseku zväčšiť rozmedzie uvedené v 

pododseku a) na 18,5 km (10 nm) na každú stranu v prípade, že navigačná presnosť 

nedovoľuje zabezpečiť jeho dodržanie s pravdepodobnosťou 95% a viac. 

 

e) Povoľuje sa vypúšťanie paliva v rozsahu zlučiteľnom s dosiahnutím letiska s požadovanými 

zálohami paliva, ak sa na vypúšťanie paliva použije bezpečný postup. 

 

OPS 1.585 

Let na trati - letúny s tromi alebo viacerými motormi, z toho s dvoma nepracujúcimi 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby v žiadnom bode zamýšľanej trate nebol letún s tromi alebo 

viac motormi vzdialený viac ako 90 minút letu od letiska, na ktorom sú splnené výkonnostné 

požiadavky pri očakávanej pristávacej hmotnosti, ak letí rýchlosťou maximálneho doletu pri 

štandardnej teplote za bezvetria so všetkými pracujúcimi motormi, pokiaľ nie sú splnené 

požiadavky nasledujúcich pododsekov b) až e). 
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b) Dráha letu s dvoma nepracujúcimi motormi musí byť taká, aby mohol letún pokračovať v lete 

za očakávaných meteorologických podmienok na letisko, kde spĺňa výkonnostné požiadavky 

pre očakávanú pristávaciu hmotnosť a preletí v bezpečnej výške aspoň 2000 ft všetky 

prekážky, ktoré sú v rozmedzí 9,3 km (5 nm) na každú stranu od zamýšľanej trate. 

 

c) Predpokladá sa vysadenie dvoch motorov v najkritickejšom bode trate, kde letún je vzdialený 

viac ako 90 minút letu cestovnou rýchlosťou dlhého doletu so všetkými pracujúcimi motormi 

od letiska, na ktorom letún spĺňa výkonnostné požiadavky pri očakávanej pristávacej 

hmotnosti pri štandardnej teplote za bezvetria. 

 

d) Očakávaná hmotnosť letúna v bode, v ktorom sa predpokladá vysadenie dvoch motorov, 

nesmie byť menšia ako hmotnosť zahŕňajúca dostatok paliva na pokračovanie v lete na letisko 

predpokladaného pristátia a na prílet k takému letisku vo výške aspoň 450 m (1500 ft) priamo 

nad priestor pristátia a potom ešte na let v horizonte počas 15 minút. 

 

e) Na účely tohto odseku sa má použiť rýchlosť stúpania letúna o 150 ft za minútu menšia, ako 

je predpísaná. 

 

f) Prevádzkovateľ musí pri preukazovaní plnenia tohto odseku zväčšiť rozmedzie uvedené v 

pododseku a) na 18,5 km (10 nm) na každú stranu v prípade, že navigačná presnosť 

nedovoľuje zabezpečiť jeho dodržanie s pravdepodobnosťou 95% a viac. 

 

g) Povoľuje sa vypúšťanie paliva v rozsahu zlučiteľnom s dosiahnutím letiska s požadovanými 

zálohami paliva, ak sa na vypúšťanie paliva použije bezpečný postup. 
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OPS 1.590 

Pristátie - cieľové a náhradné letiská 

 

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby pristávacia hmotnosť letúna, určená v súlade s OPS 1.475 a), 

neprekročila maximálnu pristávaciu hmotnosť uvedenú v letovej príručke pre danú nadmorskú 

výšku a, pokiaľ je to určené v letovej príručke, vonkajšiu teplotu na cieľovom a náhradnom letisku 

v očakávanom čase pristátia. 

 

OPS 1.595 

Pristátie - Suché dráhy 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby pristávacia hmotnosť letúna, stanovená v súlade s OPS 1.475 

a) pre predpokladaný čas pristátia, umožnila pristátie a úplné zastavenie letúna z výšky 50 ft 

nad prahom dráhy v medziach 70% použiteľnej dĺžky pristátia na cieľovom letisku a na 

ktoromkoľvek náhradnom letisku. 

 

b) Prevádzkovateľ musí pri preukazovaní plnenia požiadaviek uvedeného odseku (a) vziať do 

úvahy: 

 

1) nadmorskú výšku na letisku, 

 

2) najviac 50% zložky čelného vetra alebo najmenej 150% zadnej zložky vetra, 

 

3) typ povrchu pristávacej dráhy a 
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4) sklon dráhy v smere pristátia. 

 

c) Na vypravenie letúna v súlade s uvedeným pododsekom a) sa musí predpokladať, že 

 

1) letún pristane na najvhodnejšej dráhe za bezvetria a 

 

2) letún pristane na dráhe, ktorá mu bude najpravdepodobnejšie pridelená s ohľadom na 

pravdepodobnú rýchlosť a smer vetra a charakteristiky riadenia letúna na zemi a s 

prihliadnutím na ostatné podmienky, ako napr. na prostriedky na pristátie a na terén. 

 

d) Letún môže byť vypravený i keď prevádzkovateľ nie je schopný vyhovieť požiadavkám 

uvedeného odseku c) 2) pre cieľové letisko, ak určené náhradné letisko umožňuje plne 

vyhovieť požiadavkám pododsekov a), b) a c). 

 

OPS 1.600 

Pristátie - Mokré a znečistené dráhy 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, ak príslušné poveternostné správy alebo predpovede alebo ich 

kombinácie ukazujú, že pristávacia dráha v predpokladanom čase príletu môže byť mokrá, 

aby použiteľná dĺžka pristátia bola najmenej taká veľká alebo väčšia ako požadovaná dĺžka 

pristátia stanovená v súlade s OPS 1.595 a násobená koeficientom 1,15. 

 

b) Prevádzkovateľ zabezpečí, ak príslušné poveternostné správy alebo predpovede alebo ich 

kombinácie ukazujú, že pristávacia dráha v predpokladanom čase príletu môže byť 

znečistená, aby dĺžka pristátia, stanovená pre tieto podmienky s použitím údajov prijateľných 

pre letecký úrad, neprekročila použiteľnú dĺžku pristátia. 
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ČLÁNOK J 

HMOTNOSŤ A VYVÁŽENIE 

 

OPS 1.605 

Všeobecne 

(Pozri dodatok 1 k OPS 1.605) 
 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby v každej fáze prevádzky vyhovovalo naloženie, hmotnosť a 

poloha ťažiska letúna obmedzeniam predpísaným v letovej príručke letúna alebo v 

prevádzkovej príručke, ak kladie prísnejšie požiadavky. 

 

b) Prevádzkovateľ musí určiť hmotnosť a polohu ťažiska každého letúna skutočným zvážením 

pred prvým uvedením do prevádzky a potom v intervaloch 4 rokov, ak sú používané 

hmotnosti jednotlivých letúnov a každých 9 rokov, ak sa používa hmotnosť parku. 

Kumulované účinky modifikácií a opráv na hmotnosť a vyváženie sa musia započítať a musia 

byť správne dokumentované. Ak nie je vplyv modifikácií na hmotnosť a vyváženie presne 

známy, musia sa okrem toho letúny opäť zvážiť. 

 

c) Prevádzkovateľ musí určiť hmotnosť všetkých prevádzkových položiek a členov posádky 

zahŕňaných do prevádzkovej hmotnosti letúna bez paliva vážením alebo použitím 

normalizovaných hmotností. Musí byť stanovený vplyv ich umiestnenia na polohu ťažiska 

letúna. 

 

d) Prevádzkovateľ musí určiť hmotnosť prevádzkového nákladu, vrátane každej záťaže, 

skutočným zvážením alebo stanoviť hmotnosť prevádzkového nákladu v súlade s 

normalizovanými hmotnosťami cestujúcich a batožiny v súlade s OPS 1.620. 
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e) Prevádzkovateľ musí určiť hmotnosť paliva na palube s použitím jeho skutočnej hustoty 

alebo, ak nie je známa, s použitím hustoty vypočítanej v súlade s metódou predpísanou v 

prevádzkovej príručke. 

 

OPS 1.607 

Terminológia 

 

a) Prevádzková hmotnosť bez paliva. Celková hmotnosť letúna pripraveného na daný druh letu, 

okrem vyčerpateľného paliva a prevádzkového nákladu. Táto hmotnosť zahŕňa 

 

1) posádku a jej batožinu, 

 

2) catering/zásobovanie a vyberateľné vybavenie na obsluhu cestujúcich a 

 

3) pitnú vodu a chemikálie toaliet. 

 

b) Maximálna hmotnosť bez paliva. Maximálna dovolená hmotnosť letúna, vrátane hmotnosti 

nevyčerpateľného paliva. Hmotnosť paliva obsiahnutého v jednotlivých nádržiach sa musí 

zahrnúť do hmotnosti bez paliva vtedy, ak je vyslovene uvedená v obmedzeniach letovej 

príručky. 

 

c) Maximálna konštrukčná pristávacia hmotnosť. Maximálna celková prípustná pristávacia 

hmotnosť letúna pri pristáti za bežných okolností. 

 

d) Maximálna konštrukčná vzletová hmotnosť. Maximálna celková prípustná hmotnosť letúna 

na začiatku rozjazdu ku vzletu. 
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e) Klasifikácia cestujúcich 

 

1) Dospelí, muži a ženy, sú definovaní ako osoby vo veku 12 rokov a viac. 

 

2) Deti sú definované ako osoby vo veku dvoch rokov alebo vyššom, ale nižšom ako 12 

rokov. 

 

3) Malé deti sú definované ako osoby vo veku nižšom ako 2 roky. 

 

f) Prevádzkový náklad. Celková hmotnosť cestujúcich, batožiny a nákladu, vrátane neplateného 

zaťaženia. 

 

OPS 1.610 

Nakladanie, hmotnosť a vyváženie 

 

Prevádzkovateľ presne vymedzí v prevádzkovej príručke zásady a metódy používané pri nakladaní 

a v systéme hmotnosti a vyváženia, ktoré spĺňajú požiadavky OPS 1.605. Tento systém musí 

zahŕňať všetky druhy zamýšľaných letov. 

 

OPS 1.615 

Hodnoty hmotnosti posádky 

 

a) Prevádzkovateľ použije na stanovenie prevádzkovej hmotnosti bez paliva nasledujúce 

hodnoty hmotností: 

 

1) skutočné hmotnosti vrátane všetkej batožiny posádky alebo 
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2) normalizované hmotnosti členov posádky, vrátane hmotnosti príručnej batožiny; pre 

členov letovej posádky 85 kg a pre palubných sprievodcov 75 kg alebo alebo 

 

3) iné normalizované hmotnosti prijateľné pre letecký úrad. 

 

b) Prevádzkovateľ musí opraviť prevádzkovú hmotnosť bez paliva tak, aby v súčte zahŕňala 

všetku dodatočnú batožinu. Umiestenie tejto dodatočnej batožiny sa musí započítať pri určovaní 

polohy ťažiska letúna. 

 

OPS 1.620 

Hodnoty hmotnosti cestujúcich a batožiny 

 

a) Prevádzkovateľ vypočíta hmotnosť cestujúcich a zapísanej batožiny s použitím buď skutočne 

zistených hmotností každej osoby a skutočne zistenej hmotnosti batožiny alebo použitím 

normalizovaných hodnôt hmotnosti predpísaných v nasledujúcich tabuľkách 1 až 3, okrem 

prípadu, keď počet použiteľných sedadiel cestujúcich je menší ako 10. V takých prípadoch sa 

smie hmotnosť cestujúcich určiť na základe nimi alebo v ich mene urobeného ústneho 

vyhlásenia a pridaním vopred stanovenej konštantnej hodnoty na započítanie príručnej 

batožiny a odevov (Postup predpisujúci, kedy voliť skutočné a kedy normalizované hmotnosti 

a postup, ktorý sa má dodržiavať pri používaní ústnych vyhlásení, musí byť obsiahnutý v 

prevádzkovej príručke. 

 

b) Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby boli zahrnuté všetky predmety osobnej potreby a 

príručná batožina cestujúcich, ak určuje skutočnú hmotnosť vážením. Také váženie sa musí 

vykonávať bezprostredne pred nastupovaním a v mieste blízkom nastupovaniu. 
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c) Pri určovaní hmotnosti cestujúcich s použitím normalizovaných hmotností sa musia použiť 

normalizované hmotnosti, uvedené v nasledujúcich tabuľkách 1 a 2. Tieto hmotnosti zahŕňajú 

príručnú batožinu a hmotnosť každého malého dieťaťa do 2 rokov sprevádzaného dospelým 

cestujúcim na jednom sedadle. Na účely tohto odseku sa musia považovať deti do 2 rokov, 

ktoré sa dopravujú na samostatnom sedadle cestujúceho, za deti. 

 

d) Hodnoty hmotností pre cestujúcich - 20 a viac sedadiel 

 

1) Normalizované hmotnosti mužov a žien, uvedené v tabuľke 1, platia pre letúny s 20 a 

viac sedadlami pre cestujúcich. Ako alternatíva v prípadoch, keď celkový použiteľný 

počet sedadiel pre cestujúcich je 30 alebo väčší, platia hodnoty hmotností uvedené v 

tabuľke 1 pod všetci dospelí. 

 

2) Na účely tabuľky 1 znamená charterový let v dovolenkovej sezóne výhradne určený ako 

súčasť balíka služieb pri cestovaní počas dovoleniek. Hodnoty hmotností platia pre 

charterové lety počas dovolenkovej sezóny za predpokladu, že najviac 5% sedadiel 

cestujúcich, zabudovaných v letúne, sa používa na bezúplatnú dopravu určitých 

kategórií cestujúcich. 

 

Tabuľka 1 

20 a viac Počet sedadiel cestujúcich: 
muži ženy 

30 a viac 
všetci 

dospelí 
Všetky lety okrem charterových 
letov v dovolenkovej sezóne 

88 kg 70 kg 84 kg 

Charterové lety v dovolenkovej 
sezóne 

83 kg 69 kg 76 kg 

Deti 35 kg 35 kg 35 kg 
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e) Hodnoty hmotností pre cestujúcich - 19 a menej sedadiel 

 

1) Normalizované hmotnosti tabuľky 2 platia pre letúny, ktorých celkový počet sedadiel 

cestujúcich je 19 alebo menej. 

 

2) Pri letoch, keď sa neprepravuje príručná batožina v kabíne alebo keď sa príručná 

batožina započítava samostatne, možno od uvedených hmotností mužov a žien odrátať 6 

kg. Predmety ako plášť, dáždnik, malá kabelka alebo taška, niečo na čítanie alebo malá 

kamera sa na účely tohto odseku nepokladajú za príručnú batožinu. 

 

Tabuľka 2 

 

Počet sedadiel 
cestujúcich: 

1 - 5 6 - 9 10 - 19 

Muži 104 kg 96 kg 92 kg 
Ženy 86 kg 78 kg 74 kg 
Deti 35 kg 35 kg 35 kg 

 

f) Hodnoty hmotnosti batožiny 

 

1) Normalizované hodnoty hmotností uvedené v tabuľke 3 sa použijú pre každý kus 

zapísanej batožiny, ak celkový počet sedadiel cestujúcich letúna je 20 alebo viac. Pre 

letúny s 19 alebo menej sedadlami cestujúcich sa musí použiť skutočná hmotnosť 

zapísanej batožiny stanovená vážením. 
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2) Na účely tabuľky 3 platí, že 

 

i) vnútroštátny let je let, ktorého východiskové a cieľové letisko sú na území 

rovnakého štátu, 

 

ii) lety v európskej oblasti sú lety iné ako vnútroštátne, ktorých východiskové a 

cieľové letisko sú v oblasti presne vymedzenej v dodatku 1 k OPS 1.620 f) a 

 

iii) medzikontinentálny let iný ako v európskej oblasti je let, ktorého východiskové a 

cieľové letisko sú na rôznych kontinentoch. 

 

Tabuľka 3 

20 alebo viac sedadiel 

Druh letu Normalizovaná 
hmotnosť 
batožiny 

Vnútroštátne lety 11 kg 

Lety v európskej oblasti 13 kg 

Medzikontinentálne lety 15 kg 

Všetky ostatné lety 13 kg 
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g) Ak chce prevádzkovateľ používať normalizované hodnoty hmotností iné, ako sú uvedené v 

predchádzajúcich tabuľkách 1 - 3, musí oznámiť svoje dôvody leteckému úradu a získať 

vopred jeho súhlas. Musí rovnako predložiť na schválenie plán podrobného prieskumu a 

váženia a použiť metódy štatistického rozboru uvedené v dodatku 1 k OPS 1.620 g). Po 

overení a schválení výsledkov prieskumu váženia leteckým úradom, revidované hodnoty 

normalizovaných hmotností platia len pre daného prevádzkovateľa. Revidované hodnoty 

normalizovaných hmotností sa môžu použiť len za podmienok rovnakých s podmienkami, za 

ktorých bolo váženie vykonané. Tam, kde sú revidované hodnoty normalizovaných hmotností 

väčšie ako hmotnosti uvedené v tabuľkách 1 - 3, sa musia používať tieto väčšie hodnoty. 

 

h) Pri každom lete, pri ktorom sa zistí, že podstatný počet cestujúcich s ich príručnými 

batožinami bude mať podľa očakávania hmotnosť väčšiu ako normalizovanú, musí 

prevádzkovateľ buď určiť skutočnú hmotnosť takých cestujúcich vážením alebo pripočítať 

postačujúci prídavok hmotnosti. 

 

i) Ak sa používajú normalizované hodnoty hmotnosti zapísanej batožiny a očakáva sa, že 

významný počet zapísanej batožiny prekročí normalizovanú hmotnosť batožiny, 

prevádzkovateľ musí určiť skutočnú hmotnosť takejto batožiny vážením alebo pripočítaním 

postačujúceho prídavku hmotnosti. 

 

j) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby veliteľ lietadla bol informovaný o tom, že sa na stanovenie 

hmotnosti nákladu použila neštandardná metóda, a že je táto metóda uvedená v dokumentácii 

o hmotnosti a vyvážení. 
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OPS 1.625 

Dokumentácia o hmotnosti a vyvážení 

(Pozri dodatok 1 k OPS 1.625) 

 

a) Prevádzkovateľ spracuje pred každým letom dokumentáciu o hmotnosti a vyvážení presne 

vymedzujúcu náklad a jeho rozloženie. Dokumentácia o hmotnosti a vyvážení musí veliteľovi 

lietadla umožniť, aby mohol určiť, že náklad a jeho rozloženie je také, že neboli prekročené 

medze hmotnosti a vyváženia letúna. Osoba, ktorá spracováva túto dokumentáciu, musí byť v 

dokladoch menovite uvedená. Osoba, ktorá dohliada na nakladanie letúna musí svojim 

podpisom potvrdiť, že náklad a jeho rozloženie je v súlade s dokumentáciou o hmotnosti a 

vyvážení. Doklad musí byť prijateľný pre veliteľa lietadla a jeho súhlas potvrdený podpisom 

alebo rovnocenným spôsobom. (Pozri tiež OPS 1.1055 a) 12)). 

 

b) Prevádzkovateľ musí presne vymedziť postupy na zmeny nákladu v poslednej chvíli. 

 

c) Prevádzkovateľ smie používať iný postup, ako požadujú uvedené odseky a) a b) v prípade, že 

ho schváli letecký úrad. 
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Dodatok 1 k OPS 1.605 

Hmotnosť a vyváženie - Všeobecne 

(Pozri OPS 1.605) 

 

a) Stanovenie prevádzkovej hmotnosti letúna bez paliva 

 

1) Váženie letúna 

 

i) Nové letúny sa obyčajne vážia vo výrobnom závode a môžu sa uviesť do 

prevádzky bez nového váženia, ak ich záznamy o hmotnosti a vyvážení boli 

upravené s ohľadom na zmeny a úpravy vykonané na letúne. Letúny predávané 

jedným prevádzkovateľom so schváleným programom určovania hmotnosti a 

polohy ťažiska inému prevádzkovateľovi taktiež so schváleným programom, 

nemusia byť znova zvážené prevádzkovateľom, ktorý tieto letúny prijíma, ak od 

posledného váženia neuplynuli viac ako 4 roky. 

 

ii) Hmotnosť a poloha ťažiska každého jednotlivého letúna sa znovu určuje v 

pravidelných lehotách. Maximálny čas medzi dvoma váženiami musí vymedziť 

prevádzkovateľ a musí spĺňať požiadavky OPS 1.605 b). Okrem toho sa hmotnosť 

a poloha ťažiska každého letúna znova určuje buď: 

 

A) vážením alebo 

 

B) výpočtom, ak je prevádzkovateľ schopný vierohodne doložiť platnosť 

zvolenej metódy výpočtu, vždy, keď sú celkové zmeny prevádzkovej 

hmotnosti bez paliva väčšie ako ±0,5% maximálnej pristávacej hmotnosti 

alebo kedykoľvek celková zmena polohy ťažiska je väčšia ako 0,5 % 

strednej aerodynamickej tetivy. 
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2) Hmotnosť a poloha ťažiska lietadlového parku 

 

i) Pre lietadlový park alebo skupinu letúnov rovnakého typu a konfigurácie možno použiť 

priemerné prevádzkové hmotnosti bez paliva a polohy ťažiska lietadlového parku, ak 

prevádzkové hmotnosti bez paliva a polohy ťažiska jednotlivých letúnov ostávajú v 

medziach stanovených ďalej uvedeným odsekom ii). Okrem toho sa použijú kritériá 

uvedené ďalej v odsekoch iii), iv) a a) 3). 

 

ii) Tolerancie 

 

A) Ak sa prevádzková hmotnosť bez paliva ktoréhokoľvek váženého letúna alebo 

vypočítaná prevádzková hmotnosť bez paliva ktoréhokoľvek letúna lietadlového 

parku líši o viac ako ±0,5% maximálnej konštrukčnej pristávacej hmotnosti od 

stanovenej prevádzkovej hmotnosti lietadlového parku bez paliva, alebo ak sa 

poloha ťažiska líši o viac ako ±0,5 % strednej aerodynamickej tetivy od polohy 

ťažiska daného lietadlového parku, takýto letún sa z parku vynechá. Môžu sa 

zaviesť samostatné lietadlové parky, každý s odlišnou strednou hmotnosťou. 

 

B) Ak je hmotnosť letúna v tolerancii prevádzkovej hmotnosti lietadlového parku bez 

paliva, avšak poloha ťažiska je mimo povolenej tolerancie, možno letún 

prevádzkovať aj tak, že sa použije pre lietadlový park prevádzková hmotnosť bez 

paliva, avšak s individuálnou polohou ťažiska. 
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C) Ak jednotlivý letún pri porovnaní s ostatnými letúnmi parku vykazuje fyzikálne 

presne vysvetliteľný rozdiel (napr. konfigurácia palubného bufetu alebo sedadiel), 

ktorý spôsobuje prekročenie tolerancií pre park, je možné ponechať tento letún v 

parku za predpokladu, že sa použijú vhodné opravy pre jeho hmotnosť a/alebo 

polohu jeho ťažiska. 

 

D) Letúny, pre ktoré neboli vyhlásené žiadne hodnoty strednej aerodynamickej tetivy 

sa musia prevádzkovať na základe ich individuálnych hmotností a polôh ťažiska 

alebo musia byť podrobené osobitnému rozboru a schváleniu. 

 

iii) Používanie hodnôt lietadlového parku 

 

A) Prevádzkovateľ musí po zvážení letúna, alebo ak bola vykonaná ľubovoľná zmena 

v jeho vybavení alebo konfigurácii overiť, či daný letún zostáva v toleranciách 

predpísaných uvedeným odsekom (2) ii). 

 

B) Letúny, ktoré neboli vážené od posledného stanovenia hmotnosti lietadlového 

parku, môžu ostať v parku lietadiel a môžu sa prevádzkovať s použitím hodnôt pre 

lietadlový park za predpokladu, že jednotlivé hodnoty preverené výpočtom 

ostávajú v toleranciách vymedzených uvedeným odsekom 2) ii). Prevádzkovateľ 

musí buď stanoviť nové hodnoty pre lietadlový park spĺňajúci požiadavky 

uvedených odsekov 2) i) a 2) ii), alebo prevádzkovať letúny prekračujúce 

tolerancie s použitím ich individuálnych hodnôt, ak jednotlivé hodnoty prekročia 

tieto tolerancie. 
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C) Prevádzkovateľ musí overiť vážením alebo výpočtom, či sú skutočné hodnoty 

letúna, ktorý chce zaradiť do lietadlového parku prevádzkovaného na základe 

hodnôt lietadlového parku, v toleranciách, predpísaných v uvedenom odseku 2) 

ii). 

 

iv) Hodnoty lietadlového parku sa musia aktualizovať aspoň na konci každého hodnotenia 

hmotností lietadlového parku, aby sa vyhovelo uvedenému odseku 2) i). 

 

3) Počet letúnov, ktorý sa má zvážiť na získanie hodnôt lietadlového parku 

 

i) Ak je n počet letúnov v lietadlovom parku používajúcich hodnôt lietadlového parku, 

musí prevádzkovateľ vykonať váženie aspoň určitého počtu letúnov stanoveného v 

nasledujúcej tabuľke. 

 

Počet letúnov v 
lietadlovom 

parku 

Minimálny 
počet vážení 

2 alebo 3 n 

4 až 9 (n + 3)/2 

10 alebo viac (n +51)/10 

 

ii) Pri výbere letúnov, ktoré majú byť zvážené, sa vyberajú tie, ktoré neboli vážené najdlhší 

čas. 

 

iii) Obdobie medzi dvoma hodnoteniami hmotností lietadlového parku nesmie byť dlhšie 

ako 48 mesiacov. 
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4) Postup váženia 

 

i) Váženie musí vykonať buď výrobca letúna, alebo organizácia schválená na údržbu. 

 

ii) Musia sa vykonať obvyklé opatrenia v súlade so správnym postupom a to 

 

A) kontrola úplnosti letúnov a ich vybavenia, 

 

B) určenie, či boli správne započítané prevádzkové kvapaliny, 

 

C) zabezpečenie čistoty letúna a 

 

D) zabezpečenie váženia v uzatvorenej budove. 

 

iii) Akékoľvek zariadenie použité na váženie, musí byť správne ciachované, vynulované a 

použité v súlade s pokynmi výrobcu. Každá stupnica musí byť ociachovaná buď 

výrobcom, úradom pre miery a váhy, alebo organizáciou s príslušným schválením každé 

dva roky, alebo v lehotách stanovených výrobcom vážiaceho zariadenia, ak sú kratšie. 

Zariadenie musí umožňovať určiť hmotnosť letúna presne. 

 

b) Osobitné normalizované hmotnosti pre prevádzkový náklad. Okrem normalizovaných 

hmotností pre cestujúcich a zapísanú batožinu môže prevádzkovateľ predložiť leteckému 

úradu na schválenie normalizované hmotnosti iných položiek nákladu. 
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c) Nakladanie letúna 

 

1) Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby nakladanie jeho letúnov bolo vykonávané pod 

dozorom kvalifikovaného personálu. 

 

2) Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby nakladanie daného nákladu letúna bolo rovnaké s 

údajmi používanými na výpočet jeho hmotnosti a vyváženia. 

 

3) Prevádzkovateľ musí dodržať ďalšie konštrukčné obmedzenia, ako je pevnosť podlahy, 

maximálne zaťaženie bežného metra, maximálna hmotnosť nákladu v jednotlivých 

nákladových priestoroch a/alebo obmedzenie maximálneho počtu sedadiel pre 

cestujúcich. 

 

d) Medze polohy ťažiska 

 

1) Prevádzková obálka polôh ťažiska. Pokiaľ sa nepoužíva prideľovanie sedadiel a nie sú 

presne započítavané do výpočtu polohy ťažiska účinky počtu cestujúcich v jednotlivých 

radoch sedadiel, nákladov v jednotlivých nákladových priestoroch a paliva v 

jednotlivých nádržiach, musí sa použiť prevádzková záloha vo schválenej obálke polôh 

ťažísk. Na určovanie záloh polohy ťažiska sa musia vziať do úvahy možné odchýlky od 

uvažovaného rozloženia nákladu. Ak sa použije voľná voľba sedadiel cestujúcimi, musí 

prevádzkovateľ zaviesť postupy na zabezpečenie nápravných krokov vykonávaných 

posádkou alebo palubnými sprievodcami, ak by došlo k extrémnej voľbe sedadiel v 

pozdĺžnom smere. Zálohy polohy ťažiska a s tým spojené prevádzkové postupy, vrátane 

predpokladov týkajúcich sa rozsadenia cestujúcich, musia byť prijateľné pre letecký 

úrad. 
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2) Poloha ťažiska počas letu. Prevádzkovateľ musí okrem toho k hore uvedenému odseku 

d) 1) preukázať, že postupy plne prihliadajú k extrémnym zmenám polôh ťažiska počas 

letu, ktoré boli spôsobené pohybmi cestujúcich/posádky a spotrebou/ prečerpávaním 

paliva. 

 

Dodatok 1 k OPS 1.620 (b) 

Vymedzenie priestoru pre lety v európskej oblasti 

 

Lety v európskej oblasti sú na účely OPS 1. 620 f) lety iné ako vnútroštátne, ktoré sa vykonávajú v 

oblasti ohraničenej kompasovými smermi medzi ďalej uvedenými bodmi: 

 

− N7200 E04500 

 

− N4000 E04500 

 

− N3500 E03700 

 

− N3000 E03700 

 

− N3000 W00600 

 

− N2700 W00900 

 

− N2700 W03000 

 

− N6700 W03000 
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− N7200 W01000 

 

− N7200 E04500 

 

ako je znázornené na obrázku 1: 

 

 
Obrázok 1 

Európska oblasť 
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Dodatok 1 k OPS 1.620 g) 

Postupy určovania revidovaných hodnôt normalizovanej hmotnosti cestujúcich a batožiny 

 

a) Cestujúci 

 

1) Metóda vzorkovania hmotností. Priemerná hmotnosť cestujúcich a ich príručnej 

batožiny musí byť stanovená vážením náhodne vybraných vzoriek. Voľba náhodných 

vzoriek musí byť svojou povahou a rozsahom reprezentatívna pre veľký počet 

cestujúcich, prihliadajúca na druh prevádzky, početnosti letov na rôznych tratiach, na 

vnútroštátne alebo medzinárodné lety, na ročné obdobie a na počet sedadiel letúna. 

 

2) Veľkosť vzoriek. Plán prieskumu musí zahŕňať váženie aspoň čo najväčšieho 

 

i) počtu cestujúcich, vypočítaného z riadiacej vzorky s použitím obvyklých 

štatistických postupov a založeného na štatistickom zabezpečení presnosti 1% pre 

všetkých dospelých a 2% pre priemerné hmotnosti mužov a žien, brané oddelene a 

 

ii) pre letúny: 

 

A) s počtom sedadiel pre cestujúcich 40 a viac, celkový počet 2000 cestujúcich 

alebo 

 

B) s počtom sedadiel pre cestujúcich menším ako 40, celkový počet cestujúcich 

rovnajúci sa päťdesiatnásobku (počtu sedadiel pre cestujúcich). 
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3) Hmotnosti cestujúcich. Hmotnosti cestujúcich musia zahŕňať hmotnosť ich osobných 

vecí, ktoré nesú pri vstupe do letúna. Pri odoberaní náhodných vzoriek hmotnosti 

cestujúcich, majú byť malé deti do dvoch rokov vážené spoločne so sprevádzajúcim 

dospelým (pozri tiež OPS 1.620 c) d) a e)). 

 

4) Miesto váženia. Miesto, kde budú cestujúci vážení, sa vyberá čo najbližšie k letúnu v 

bode, kde je nepravdepodobné, že by mohlo dôjsť ku zmene hmotnosti cestujúceho tým, 

že sa zbaví alebo naopak získa ďalšie osobné veci pred vstupom do letúna. 

 

5) Vážiace zariadenie. Vážiace zariadenie používané na váženie cestujúcich má rozsah 

aspoň do 150 kg. Hmotnosť sa udáva s delením nie hrubším ako po 500 g. Chyba 

vážiaceho zariadenia musí byť menšia ako 0,5 % rozsahu alebo 200 g podľa toho, ktorá 

hodnota je väčšia. 

 

6) Zapisovanie hmotností. Pre každý let musí byť zapísaná hmotnosť cestujúcich, vrátane 

ich kategorizácie (muži/ženy/deti) a číslo linky. 

 

b) Zapísaná batožina. Štatistický postup na určovanie revidovaných hodnôt normalizovanej 

hmotnosti batožiny, založený na priemerných hmotnostiach batožiny vo vzorke minimálnej 

požadovanej veľkosti, je v podstate rovnaký ako pre cestujúcich a ako je predpísaný v 

odsekoch a) (1). Pre batožinu je požadované štatistické zabezpečenie presnosti 1%. Musí sa 

zvážiť najmenej 2000 kusov batožiny. 
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c) Stanovovanie revidovaných hodnôt normalizovanej hmotnosti pre cestujúcich a zapísanú 

batožinu 

 

1) Musí sa vykonať štatistický rozbor, aby bolo zabezpečené, že prednosť v používaní 

revidovaných hodnôt normalizovanej hmotnosti cestujúcich a zapísanej batožiny pred 

používaním ich skutočných hmotností, zistených vážením, neovplyvní nepriaznivo 

bezpečnosť prevádzky. Takým rozborom sa vytvoria priemerné hodnoty hmotnosti 

cestujúcich a batožiny; rovnako ako ostatné údaje. 

 

2) Na letúnoch s 20 a viac sedadlami pre cestujúcich platia tieto priemery ako revidované 

hodnoty normalizovanej hmotnosti mužov a žien. 

 

3) Na menších letúnoch sa musia k priemerným hmotnostiam cestujúcich pridať ďalej 

uvádzané prídavky na získanie revidovaných hodnôt normalizovanej hmotnosti. 

 

Počet sedadiel 
cestujúcich 

Požadovaný 
prídavok 
hmotnosti 

1 -5 vrátane 16 kg 

6 -9 vrátane 8 kg 

10 -19 vrátane 4 kg 

 

Na letúnoch s 30 alebo viac sedadlami pre cestujúcich možno alternatívne používať 

revidované hodnoty normalizovanej (priemernej) hmotnosti všetkých dospelých. Revidované 

hodnoty normalizovanej (priemernej) hmotnosti zapísanej batožiny platia pre letúny s 20 a 

viac sedadlami cestujúcich. 
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4) Prevádzkovatelia majú možnosť voľby predložiť podrobný plán prieskumu leteckému úradu 

na schválenie a následne odchýlku od revidovanej hodnoty normalizovanej hmotnosti za 

predpokladu, že táto odlišná hodnota je určená postupom vysvetleným v tomto dodatku. Také 

odchýlky sa musia opäť preskúmať v lehotách nepresahujúcich 5 rokov. 

 

5) Revidované hodnoty normalizovanej hmotnosti všetkých dospelých musia byť založené na 

pomere počtu mužov k počtu žien 80/20, týkajúcom sa všetkých letov, okrem charterových 

letov v dovolenkovej sezóne, kde je tento pomer 50/50. Ak chce prevádzkovateľ získať súhlas 

na použitie iného pomeru na konkrétnych tratiach alebo letoch, tak údaje z jeho programu 

váženia sa musia predložiť leteckému úradu a musí preukázať, že alternatívny pomer mužov a 

žien je konzervatívny a zahŕňa aspoň 84% skutočne zistených pomerov počtov žien a mužov 

vo vzorke z najmenej 100 typických letov. 

 

6) Priemerné hodnoty hmotností sa zaokrúhľujú na najbližšie celé číslo v kg. Hodnoty hmotností 

zapísanej batožiny sa zaokrúhľujú na najbližších 0,5 kg. 

 

Dodatok 1 k OPS 1.625 

Dokumentácia o hmotnosti a vyvážení 

 

a) Dokumentácia o hmotnosti a vyvážení 

 

1) Obsah 
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i) Dokumentácia o hmotnosti a vyvážení musí obsahovať tieto informácie: 

 

A) Poznávaciu značku a typ letúna 

 

B) Číslo linky a dátum 

 

C) Identifikačné údaje veliteľa lietadla, 

 

D) Identifikačné údaje osoby, ktorá spracovala doklad 

 

E) Prevádzkovú hmotnosť letúna bez paliva a príslušnú polohu ťažiska 

 

F) Hmotnosť paliva pri vzlete a hmotnosť traťového paliva 

 

G) Hmotnosť prevádzkových látok iných ako pohonných 

 

H) Zložky nákladu, vrátane cestujúcich, batožiny, tovaru a záťaže 

 

I) Vzletovú hmotnosť, pristávaciu hmotnosť a hmotnosť bez paliva 

 

J) Rozloženie nákladu 

 

K) Použiteľné polohy ťažiska letúna a 

 

L) Obmedzujúce hodnoty hmotnosti a polohy ťažiska. 

 

(ii) Prevádzkovateľ môže so súhlasom leteckého úradu vynechať niektoré údaje tejto 

dokumentácie o hmotnosti a vyvážení. 
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2) Zmeny v poslednej chvíli. Ak dôjde k akejkoľvek zmene v poslednej chvíli po vyplnení 

dokumentácie o hmotnosti a vyvážení, musí byť o tejto zmene upovedomený veliteľ 

lietadla a táto zmena musí byť doplnená do dokumentácie o hmotnosti a vyvážení. 

Najväčšia prípustná zmena v počte cestujúcich alebo náklade v nákladových priestoroch 

vykonávaná na poslednú chvíľu, musí byť stanovená v prevádzkovej príručke. Ak by 

bola zmena väčšia, musí sa spracovať nová dokumentácia o hmotnosti a vyvážení. 

 

b) Systémy využívajúce počítač. Tam, kde dokumentáciu o hmotnosti a vyvážení vytvára systém 

hmotnosti a vyváženia využívajúci počítač, musí prevádzkovateľ overovať úplnosť 

výstupných údajov. Musí zaviesť systém, ktorým sa kontroluje nepretržitým overovaním 

výstupných údajov v lehotách neprekračujúcich 6 mesiacov to, či sú do systému správne 

zaraďované zmeny vstupných údajov, ako aj to, či systém pracuje trvalo správne. 

 

c) Palubné systémy hmotnosti a vyváženia. Prevádzkovateľ musí získať schválenie od leteckého 

úradu, ak si praje používať palubný počítačový systém hmotnosti a vyváženia ako hlavný 

zdroj informácií na vypravenie letúna. 

 

d) Dátový prenos. Ak sa letúnom odovzdáva dokumentácia o hmotnosti a vyvážení dátovým 

prenosom, musia byť na zemi k dispozícii kópie posledného stavu dokumentácie o hmotnosti 

a vyvážení, potvrdené veliteľom lietadla. 
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ČLÁNOK K 

PRÍSTROJE A VYBAVENIE 

 

OPS 1.630 

Všeobecný úvod 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa let nezačal skôr, než sú prístroje a vybavenie požadované 

týmto článkom 

 

1) schválené s výnimkou uvedenou v odseku c) a inštalované v súlade s požiadavkami, 

ktoré sa na ne vzťahujú, vrátane noriem minimálnej výkonnosti, prevádzkových 

predpisov a predpisov letovej spôsobilosti a 

 

2) v prevádzkyschopnom stave pre druh prevádzky, vykonávanej s výnimkami uvedenými 

v MEL (pozri OPS 1.030). 

 

b) Normy minimálnej výkonnosti prístrojov a vybavenia sú normy predpísané Európskymi 

technickými normalizačnými príkazmi (ETSO), ktoré sú uvedené v platných špecifikáciách 

k Európskym technickým normalizačným príkazom (CS-TSO), pokiaľ nie sú v predpisoch 

letovej spôsobilosti alebo v prevádzkových predpisoch predpísané normy výkonnosti odlišné. 

Prístroje a vybavenie vyhovujúce projektovým a výkonnostným špecifikáciám iným ako 

ETSO, môžu k dátumu zavedenia OPS zostať v prevádzke alebo byť inštalované, pokiaľ nie 

sú v tomto článku predpísané dodatočné požiadavky. Prístroje a vybavenie, ktoré už boli 

schválené, nemusia vyhovovať zrevidovanému ETSO alebo zrevidovanej špecifikácii inej ako 

ETSO, pokiaľ nie je predpísaná požiadavka so spätnou platnosťou. 
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c) Schválenie sa nevyžaduje na nasledujúce položky: 

 

1) poistky uvádzané v OPS 1.635, 

 

2) elektrické baterky uvádzané v OPS 1.640 a) 4), 

 

3) presné hodiny uvádzané v OPS 1.650 b) a 1.652 b), 

 

4) držiak máp uvádzaný v OPS 1.652 n), 

 

5) súpravy na poskytnutie prvej pomoci uvádzané v OPS 1.745, 

 

6) zdravotnícke súpravy pre núdzové prípady uvádzané v OPS 1.755, 

 

7) megafóny uvádzané v OPS 1.810, 

 

8) vybavenie na prežitie a pyrotechnické signalizačné vybavenie uvádzané v OPS 1.835 a) 

a c) a 

 

9) vlečné kotvy a vybavenie na pútanie, kotvenie a manévrovanie vodných a obojživelných 

letúnov uvádzané v OPS 1.840. 

 

d) Ak sa má vybavenie používať jedným členom letovej posádky na jeho pracovnom mieste 

počas letu, musí byť ľahko ovládateľné z jeho pracovného miesta. Ak sa požaduje, aby sa 

časť vybavenia obsluhovala viac ako jedným členom letovej posádky musí byť zastavaná tak, 

aby bola ľahko obsluhovateľná z každého pracovného miesta, z ktorého sa požaduje, aby bola 

obsluhovateľná. 
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e) Prístroje, ktoré používa ktorýkoľvek člen letovej posádky, musia byť usporiadané tak, aby 

umožňovali danému členovi letovej posádky ľahko z jeho pracovného miesta vidieť ich údaje 

s pokiaľ možno najmenšou odchýlkou od jeho polohy a zorného poľa, ktoré obyčajne 

zaujíma, ak sa pozerá dopredu v smere letu. Kedykoľvek sa v letúne s viacčlennou posádkou 

požaduje jediný prístroj daného druhu používaný viac ako jedným členom letovej posádky, 

musí byť zastavaný tak, aby bol viditeľný zo všetkých príslušných pracovných miest letovej 

posádky. 

 

OPS 1.635 

Ochrana obvodov 

 

Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať letún, v ktorom sa používajú tavné poistky, ak nie sú k 

dispozícii na použitie počas letu záložné poistky v počte najmenej 10% počtu poistiek rovnakej 

menovitej hodnoty, najmenej však tri kusy poistiek každej použitej menovitej hodnoty. 

 

OPS 1.640 

Prevádzkové svetlá letúna 

 

Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať letún, ktorý nie je vybavený 

 

a) na denný let 

 

1) systémom protizrážkových svetiel, 
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2) osvetlením napájaným z elektrickej siete letúna, zabezpečujúcim dostatočné osvetlenie 

všetkých prístrojov a vybavenia, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnú prevádzku letúna, 

 

3) osvetlením napájaným z elektrickej siete letúna, zabezpečujúcim osvetlenie vo všetkých 

priestoroch pre cestujúcich a 

 

4) elektrickou baterkou pre každého člena posádky letúna ľahko dostupnou z jemu 

prideleného pracovného miesta. 

 

b) na nočný let, okrem vybavenia predpísaného v uvedenom odseku a): 

 

1) navigačnými/polohovými svetlami a 

 

2) dvoma pristávacími reflektormi alebo jedným reflektorom s dvomi nezávisle 

napájanými vláknami a 

 

3) svetlami vyhovujúcimi medzinárodným predpisom na prevenciu zrážok na mori, ak je 

letún vodný alebo obojživelný. 

 

OPS 1.645 

Stierače čelných skiel 

 

Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať letún s maximálne osvedčenou vzletovou hmotnosťou väčšou 

ako 5 700 kg, pokiaľ nie je vybavený na každom pracovnom mieste pilota stieračom čelného skla 

alebo rovnocenným prostriedkom na udržanie čistej časti čelného skla počas zrážok. 
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OPS 1.650 

Denná prevádzka VFR - letové a navigačné prístroje a spolupracujúce vybavenie 

 

Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať letún počas dňa za VFR, ak tento nie je vybavený letovými a 

navigačnými prístrojmi a spolupracujúcim vybavením a tam, kde je to vhodné, ak nie sú splnené 

podmienky stanovené v nasledujúcich odsekoch: 

 

a) magnetický kompas, 

 

b) presné hodiny udávajúce čas v hodinách, minútach a sekundách, 

 

c) citlivý barometrický výškomer ciachovaný v stopách (ft) s nastaviteľnou pomocnou stupnicou 

ciachovanou v hektopascaloch/milibaroch, nastaviteľný na ľubovoľný barometrický tlak, 

ktorý je prestaviteľný počas letu, 

 

d) rýchlomer ciachovaný v uzloch (kt), 

 

e) ukazovateľ vertikálnej rýchlosti, 

 

f) zatáčkomer s relatívnym priečnym sklonomerom (s ukazovateľom sklzu) alebo prístrojom na 

koordinovanie zatáčky, ktorý má ukazovateľ sklzu, 

 

g) ukazovateľ polohy (umelý horizont), 

 

h) stabilizovaný ukazovateľ smeru, a 
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i) prostriedok indikujúci v pilotnom priestore vonkajšiu teplotu v stupňoch Celzia . 

 

j) Pre lety, ktorých trvanie neprekročí 60 minút, so vzletom a pristátím na tom istom letisku, pri 

ktorých sa letún nevzdiali od tohto letiska ďalej ako 50 nm, možno nahradiť všetky prístroje, 

predpísané predchádzajúcimi odsekmi f), g) a h) a ďalej uvedenými odsekmi k) 4), k) 5) a k) 

6), zatáčkomerom s relatívnym priečnym sklonomerom (s ukazovateľom sklzu) alebo 

prístrojom na koordináciu zatáčky, ktorý má ukazovateľ sklzu, alebo umelým horizontom a aj 

ukazovateľom sklzu. 

 

k) Vždy, keď sú požadovaní dvaja piloti, má byť pracovné miesto druhého pilota vybavené 

týmito samostatnými prístrojmi: 

 

1) citlivý barometrický výškomer ciachovaný v stopách (ft) s nastaviteľnou pomocnou 

stupnicou ciachovanou v hektopascaloch/milibaroch, nastaviteľný na ľubovoľný 

barometrický tlak, ktorý je prestaviteľný počas letu, 

 

2) rýchlomer ciachovaný v uzloch (kt), 

 

3) ukazovateľ vertikálnej rýchlosti, 

 

4) zatáčkomer s relatívnym priečnym sklonomerom (s ukazovateľom sklzu) alebo 

prístrojom na koordinovanie zatáčky, ktorý má ukazovateľ sklzu, 

 

5) ukazovateľ polohy (umelý horizont), a 

 

6) stabilizovaný ukazovateľ smeru. 
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l) Každý systém indikácie rýchlosti musí byť vybavený vyhrievanou Pitotovou trubicou alebo 

rovnocennými prostriedkami zabraňujúcimi nesprávnej činnosti vplyvom buď kondenzácie 

alebo námrazy pre 

 

1) letúny s maximálnou osvedčenou vzletovou hmotnosťou väčšou ako 5 700 kg alebo s 

maximálnou schválenou konfiguráciou viacej ako 9 sedadiel pre cestujúcich a pre 

 

2) letúny, ktorým bolo individuálne osvedčenie letovej spôsobilosti vydané prvýkrát 1. 

apríla 1999 alebo neskôr. 

 

m) Kedykoľvek je požadované zdvojenie prístrojov, táto požiadavka zahŕňa samostatný displej 

pre každého pilota a samostatné voliace prepínače alebo iné spolupracujúce vybavenie tam, 

kde je to vhodné. 

 

n) Všetky letúny musia byť vybavené prostriedkami na indikovanie nedostatočného napájania 

predpísaných letových prístrojov. 

 

o) Všetky letúny s obmedzeniami na stlačiteľnosť vzduchu, inak neindikovanými požadovanými 

rýchlomermi, musia byť vybavené machmetrami na každom pracovnom mieste pilotov. 

 

p) Prevádzkovateľ nesmie vykonávať dennú VFR prevádzku, ak letún nie je vybavený 

náhlavnou súpravou s ramienkovým mikrofónom alebo ekvivalentom pre každého člena 

letovej posádky v službe v pilotnom priestore. 
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OPS 1.652 

Prevádzka IFR alebo v noci - Letové a navigačné prístroje a spolupracujúce vybavenie 

 

Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať letún za podmienok letu IFR alebo v noci za podmienok letu 

VFR, ak tento nie je vybavený letovými a navigačnými prístrojmi a spolupracujúcim vybavením a 

tam, kde je to vhodné, ak nie sú splnené podmienky stanovené v nasledujúcich odsekoch: 

 

a) magnetický kompas, 

 

b) presné hodiny udávajúce čas v hodinách, minútach a sekundách, 

 

c) dva citlivé barometrické výškomery ciachované v stopách (ft) s nastaviteľnou pomocnou 

stupnicou ciachovanou v hektopascaloch/milibaroch, nastaviteľné na ľubovoľný barometrický 

tlak, ktorý je prestaviteľný počas letu. Tieto výškomery musia mať bubienkovo-ručičkový 

ukazovateľ s počítadlom (s číselným zobrazením údajov) alebo ekvivalentnú prezentáciu, 

 

d) rýchlomerný systém s vyhrievanou Pitotovou trubicou alebo s rovnocenným prostriedkom, 

chrániacim pred nesprávnou činnosťou, spôsobenou kondenzáciou alebo námrazou, vrátane 

signalizácie poruchy vyhrievania trubice. Požiadavka signalizácie poruchy vyhrievania 

Pitovej trubice neplatí pre letúny s maximálne schválenou konfiguráciou 9 alebo menej 

sedadiel pre cestujúcich alebo s maximálne osvedčenou vzletovou hmotnosťou 5 700 kg alebo 

menšou, ktorých individuálne osvedčenie letovej spôsobilosti bolo vydané pred 1. aprílom 

1998, 

 

e) ukazovateľ vertikálnej rýchlosti, 



 

 
13376/1/05 REV 1  ib 242 
PRÍLOHA DG C III  SK 

f) zatáčkomer s relatívnym priečnym sklonomerom (s ukazovateľom sklzu), 

 

g) ukazovateľ polohy (umelý horizont), 

 

h) stabilizovaný ukazovateľ smeru, 

 

i) prostriedok indikujúci v pilotnom priestore vonkajšiu teplotu v stupňoch Celzia a 

 

j) dva nezávislé systémy statického tlaku s výnimkou, že pre vrtuľové letúny s maximálnou 

osvedčenou vzletovou hmotnosťou 5 700 kg alebo menšou, je prípustný jeden systém 

statického tlaku s jedným náhradným zdrojom statického tlaku. 

 

k) Kedykoľvek sú požadovaní dvaja piloti, má byť pracovné miesto druhého pilota vybavené 

týmito samostatnými prístrojmi: 

 

1) citlivým barometrickým výškomerom, ciachovaným v stopách (ft) s nastaviteľnou 

pomocnou stupnicou ciachovanou v hektopascaloch/milibaroch, nastaviteľným na 

ľubovoľný barometrický tlak, ktorý je prestaviteľný počas letu. Tento prístroj môže byť 

jedným z dvoch výškomerov požadovaných uvedeným odsekom c). Tieto výškomery 

musia mať bubienkovo-ručičkový ukazovateľ s počítadlom (s číselným zobrazením 

údajov) alebo ekvivalentnú prezentáciu, 
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2) rýchlomerný systém s vyhrievanou Pitotovou trubicou alebo s rovnocenným 

prostriedkom, chrániacim pred nesprávnou činnosťou, spôsobenou kondenzáciou alebo 

námrazou, vrátane signalizácie poruchy vyhrievania trubice. Požiadavka signalizácie 

poruchy vyhrievania Pitovej trubice neplatí pre letúny s maximálne schválenou 

konfiguráciou 9 alebo menej sedadiel pre cestujúcich alebo s maximálne osvedčenou 

vzletovou hmotnosťou 5 700 kg alebo menšou, ktorých individuálne osvedčenie letovej 

spôsobilosti bolo vydané pred 1. aprílom 1998, 

 

3) ukazovateľ vertikálnej rýchlosti, 

 

4) zatáčkomer s relatívnym priečnym sklonomerom (s ukazovateľom sklzu), 

 

5) ukazovateľ polohy (umelý horizont), a 

 

6) stabilizovaný ukazovateľ smeru. 

 

l) Letúny s maximálnou osvedčenou vzletovou hmotnosťou väčšou ako 5 700 kg alebo s 

maximálnou schválenou konfiguráciou viac ako 9 sedadiel pre cestujúcich, musia byť okrem 

toho vybavené samostatným záložným ukazovateľom polohy (umelým horizontom) 

využiteľným z obidvoch pracovných miest pilotov, ktorý 

 

1) je nepretržite napájaný za normálnych prevádzkových podmienok a po úplnom výpadku 

elektrických zdrojov zo zdroja nezávislého od základného systému výroby elektrickej 

energie, 

 

2) umožňuje spoľahlivú činnosť počas najmenej 30 minút od úplného vysadenia 

základného systému výroby elektrickej energie s prihliadnutím na ostatné záťaže 

núdzového zdroja elektrickej energie a na prevádzkové postupy, 
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3) pracuje nezávisle od všetkých ostatných systémov indikácie letovej polohy, 

 

4) automaticky sa uvedie do činnosti po úplnom výpadku normálneho systému výroby 

elektrickej energie a 

 

5) je vhodne osvetlený počas všetkých fáz prevádzky,  

 

s výnimkou letúnov s maximálnou osvedčenou vzletovou hmotnosťou 5 700 kg alebo 

menšou, zapísaných v registri lietadiel členských štátov k 1. aprílu 1995, vybavených 

záložným ukazovateľom polohy v ľavej prístrojovej doske. 

 

m) Na splnenie uvedeného odseku (l) musí byť posádke jasne zrejmé, kedy je záložný ukazovateľ 

polohy požadovaný týmto odsekom napájaný z núdzového zdroja. Ak je záložný ukazovateľ 

polohy napájaný z vlastného jednoúčelového napájacieho zdroja, je na prístroji alebo na 

prístrojovej doske pripojené označenie, že sa tento zdroj používa. 

 

n) Držiak mapy je na mieste, na ktorom je zabezpečená jej čitateľnosť, a na ktorom môže byť 

mapa pri nočnej prevádzke osvetlená. 

 

o) Zatáčkomery s relatívnym priečnym sklonomerom (s ukazovateľom sklzu) sa smú nahradiť 

ukazovateľmi sklzu, ak je inštalovaný záložný systém indikácie letovej polohy, osvedčený 

podľa CS 25.1303(b)(4) alebo jeho ekvivalentu. 

 

p) Vždy, keď je požadované zdvojenie prístrojov, táto požiadavka zahŕňa samostatný displej pre 

každého pilota a samostatné voliace prepínače alebo iné spolupracujúce vybavenie tam, kde je 

to vhodné. 
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q) Všetky letúny musia byť vybavené prostriedkami na indikovanie nedostatočného napájania 

predpísaných letových prístrojov. a 

 

r) Všetky letúny s obmedzeniami na stlačiteľnosť vzduchu, inak neindikovanými požadovanými 

rýchlomermi, musia byť vybavené machmetrami na každom pracovnom mieste pilotov. 

 

s) Prevádzkovateľ nesmie vykonávať lety IFR alebo v noci, ak letún nie je vybavený náhlavnou 

súpravou s ramienkovým mikrofónom alebo rovnocenným mikrofónom pre každého člena 

letovej posádky počas služby v pilotnom priestore a kľúčovacím tlačidlom na riadidlách pre 

každého predpísaného pilota. 

 

OPS 1.655 

Dodatočné vybavenie pre jednopilotné lety IFR alebo lety v noci 

 

Prevádzkovateľ nesmie vykonávať jednopilotné lety IFR, pokiaľ letún nie je vybavený autopilotom 

s režimom aspoň automatického udržovania nadmorskej výšky a kurzu. 

 

OPS 1.660 

Systém signalizácie zadanej nadmorskej výšky 

 

a) Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať turbovrtuľový letún s maximálnou osvedčenou 

vzletovou hmotnosťou väčšou ako 5 700 kg alebo s maximálnou schválenou konfiguráciou 

viac ako 9 sedadiel pre cestujúcich alebo prúdový letún, ak nie je vybavený systémom 

signalizácie zadanej nadmorskej výšky schopným 

 

1) upozorniť letovú posádku, že sa približuje na predvolenú nadmorskú výšku; a  
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2) upozorniť letovú posádku aspoň zvukovým signálom, ak sa odchyľuje nahor alebo 

nadol od predvolenej nadmorskej výšky, 

 

s výnimkou letúnov s maximálnou osvedčenou vzletovou hmotnosťou neprekračujúcou 

5 700 kg s maximálnou schválenou konfiguráciou viac ako 9 sedadiel pre cestujúcich, 

ktorým bolo prvý raz vydané individuálne osvedčenie letovej spôsobilosti pred 1. 

aprílom 1972 a k 1. aprílu 1995 už sú zapísané v registri členského štátu. 

 

OPS 1.665 

Výstražný systém na blízkosť terénu a systém uvedomenia si terénu a výstrahy 

 

a) Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať letún s turbínovým pohonom s maximálnou 

osvedčenou vzletovou hmotnosťou väčšou ako 5 700 kg alebo s maximálnou schválenou 

konfiguráciou viac ako 9 sedadiel pre cestujúcich, ak nie je vybavený výstražným systémom 

na blízkosť terénu, ktorý obsahuje funkciu očakávaného varovania pred nebezpečným 

terénom (systém uvedomenia si terénu a výstrahy - TAWS). 

 

b) Výstražný systém na blízkosť terénu musí letovej posádke automaticky poskytovať včasnú a 

zreteľnú zvukovú signalizáciu, ktorá sa môže doplniť vizuálnou signalizáciou o nadmernej 

rýchlosti klesania, blízkosti terénu, strate nadmorskej výšky po vzlete alebo pri opakovaní 

okruhu, nesprávnej konfigurácii na pristátie a o odchýlke pod zostupovú rovinu. 

 

c) Systém uvedomenia si terénu a výstrahy musí letovej posádke automaticky poskytovať 

včasnú a zreteľnú vizuálnu a zvukovú signalizáciu a zobrazenie uvedomenia si terénu s 

dostatočným predstihom varovnej signalizácie, aby sa zabránilo riadenému letu do terénu a 

taktiež systém má poskytovať schopnosť sledovania terénu pred letúnom a rovinu bezpečnej 

výšky nad terénom. 

 



 

 
13376/1/05 REV 1  ib 247 
PRÍLOHA DG C III  SK 

OPS 1.668 

Palubný protizrážkový systém 

 

Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať letún s turbínovým pohonom s maximálnou osvedčenou 

vzletovou hmotnosťou väčšou ako 5 700 kg alebo s maximálnou schválenou konfiguráciou viac ako 

19 sedadiel pre cestujúcich, ak nie je vybavený palubným protizrážkovým systémom s minimálnou 

úrovňou výkonnosti aspoň ACAS II. 

 

OPS 1.670 

Vybavenie palubným poveternostným radarom 

 

a) Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať letún 

 

1) s pretlakovou kabínou alebo  

 

2) bez pretlakovej kabíny s maximálnou osvedčenou vzletovou hmotnosťou väčšou ako 

5 700 kg alebo  

 

3) bez pretlakovej kabíny s maximálnou schválenou konfiguráciou viac ako 9 sedadiel pre 

cestujúcich, ak nie je vybavený palubným poveternostným radarom, vždy keď sa má 

takýto letún prevádzkovať v noci alebo za meteorologických podmienok letu podľa 

prístrojov v priestoroch, kde možno na trati očakávať výskyt búrok alebo iných 

poveternostných podmienok, ktoré môžu byť nebezpečné a ktoré sa pokladajú za 

zistiteľné palubným poveternostným radarom. 
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b) Palubný poveternostný radar môže byť nahradený vo vrtuľových letúnoch s pretlakovou 

kabínou s maximálnou osvedčenou vzletovou hmotnosťou do 5 700 kg a s maximálne 

schválenou konfiguráciou najviac 9 sedadiel pre cestujúcich iným vybavením schopným 

zisťovať búrky alebo iné poveternostné podmienky, ktoré môžu byť nebezpečné a pokladajú 

sa za zistiteľné palubným poveternostným radarom, ak to schváli letecký úrad. 

 

OPS 1.675 

Vybavenie na prevádzku v podmienkach námrazy 

 

a) Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať letún v očakávaných alebo skutočných podmienkach 

námrazy, ak letún nie je osvedčený a nie je vybavený na prevádzku v podmienkach námrazy. 

 

b) Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať letún v očakávaných alebo skutočných podmienkach 

námrazy v noci, ak letún nie je vybavený prostriedkami na osvetlenie alebo na zisťovanie 

tvoriacej sa ľadovky. Každé použité osvetlenie musí byť takého druhu, aby nesťažovalo 

členom posádky vykonávanie ich povinností oslňovaním alebo odrazmi. 

 

OPS 1.680 

Vybavenie na zisťovanie kozmického žiarenia 

 

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby letún, ktorý sa má prevádzkovať vo výškach nad 15 000 m (49 000 

ft) bol vybavený prístrojom nepretržite merajúcim a indikujúcim intenzitu úhrnného prijatého 

kozmického žiarenia (t. j. súčtu ionizačného a neutrónového žiarenia galaktického a slnečného 

pôvodu) a kumulatívnu dávku ožiarenia pri každom lete. 
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OPS 1.685 

Systém palubného telefónu letovej posádky 

 

Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať letún, v ktorom predpísanú letovú posádku tvorí viac ako 

jeden pilot, pokiaľ tento letún nie je vybavený systémom palubného telefónu letovej posádky, 

vrátane náhlavných súprav a mikrofónov, iných ako ručných pre každého člena letovej posádky. 

 

OPS 1.690 

Systém palubného telefónu členov posádky 

 

a) Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať letún s maximálnou osvedčenou vzletovou hmotnosťou 

prekračujúcou 15 000 kg alebo s maximálnou schválenou konfiguráciou viac ako 19 sedadiel 

pre cestujúcich, ak nie je vybavený systémom palubného telefónu pre členov posádky, 

s výnimkou letúnov ktorým bolo prvý raz vydané individuálne osvedčenie letovej spôsobilosti 

do 1. apríla 1965 a k 1. aprílu 1995 sú už zapísané v registri členského štátu. 

 

b) Systém palubného telefónu posádky, požadovaný týmto odsekom musí 

 

1) pracovať nezávisle od palubného rozhlasu s výnimkou mikrotelefónov, náhlavných 

súprav, mikrofónov, voliacich prepínačov a signalizačných zariadení, 

 

2) umožňovať obojsmerné spojenie medzi pilotným priestorom a 

 

i) každým priestorom pre cestujúcich, 
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ii) každým palubným bufetom, ktorý nie je na úrovni paluby pre cestujúcich a 

 

iii) každým oddeleným priestorom pre posádku, ktorý nie je na úrovni paluby 

cestujúcich a nie je ľahko prístupný z niektorého priestoru pre cestujúcich, 

 

3) byť ľahko prístupný na použitie z každého požadovaného pracovného miesta letovej 

posádky v pilotnom priestore, 

 

4) byť ľahko prístupný na použitie na požadovaných pracovných miestach palubných 

sprievodcov v blízkosti každého jednotlivého alebo každej dvojice núdzových 

východov na úrovni podlahy, 

 

5) byť vybavený zvukovým alebo svetelným signalizačným systémom, vhodným pre 

členov letovej posádky na upútanie pozornosti palubných sprievodcov a použiteľným 

palubnými sprievodcami na upútanie pozornosti letovej posádky, 

 

6) mať prostriedky umožňujúce prijímateľovi určiť, či ide o normálne alebo tiesňové 

volanie a 

 

7) poskytovať na zemi prostriedok obojsmerného spojenia medzi pozemným personálom a 

najmenej dvoma členmi letovej posádky. 
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OPS 1.695 

Palubný rozhlas 

 

a) Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať letún s maximálnou schválenou konfiguráciou viac ako 

19 sedadiel pre cestujúcich, ak letún nie je vybavený palubným rozhlasom. 

 

b) Palubný rozhlas požadovaný týmto odsekom musí 

 

1) pracovať nezávisle od systému palubného telefónu, s výnimkou mikrotelefónov, 

náhlavných súprav, voliacich prepínačov a signalizačných zariadení, 

 

2) byť ľahko dostupný na okamžité použitie z každého požadovaného pracovného miesta 

člena letovej posádky, 

 

3) mať pri každom núdzovom východe na úrovni podlahy v priestore pre cestujúcich, pri 

ktorých je sedadlo pre palubného sprievodcu, mikrofón ľahko použiteľný sediacim 

palubným sprievodcom s tým, že jeden mikrofón môže slúžiť viac ako jednému 

núdzovému východu, ak blízkosť núdzových východov dovoľuje dohovor medzi 

sediacimi palubnými sprievodcami bez pomocných prostriedkov, 

 

4) byť schopný uvedenia do prevádzky palubným sprievodcom počas 10 sekúnd na 

každom pracovnom mieste v kabíne, z ktorého sa môže použiť a 

 

5) byť počuteľný a zrozumiteľný na všetkých sedadlách cestujúcich, na toaletách a na 

sedadlách a pracovných miestach palubných sprievodcov. 
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OPS 1.700 

Zapisovače zvuku v kabíne - 1 

 

a) Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať letún, ktorému bolo prvý raz vydané individuálne 

osvedčenie letovej spôsobilosti 1. apríla 1998 alebo neskôr, ktorý 

 

1) je viacmotorovým letúnom s turbínovými pohonnými jednotkami s maximálnou 

schválenou konfiguráciou viac ako 9 sedadiel pre cestujúcich alebo 

 

2) má maximálnu osvedčenú vzletovú hmotnosť nad 5 700 kg, 

 

ak nie je vybavený zapisovačom zvuku v kabíne, ktorý so záznamom času zaznamenáva 

 

i) rádiotelefónne spojenie vysielané alebo prijímané v pilotnom priestore, 

 

ii) zvukové prostredie pilotného priestoru, zahŕňajúce bez prerušovania akustické 

signály prijímané z každého používaného ramienkového mikrofónu náhlavnej 

súpravy alebo mikrofónu v maske, 

 

iii) dorozumievanie členov letovej posádky používajúcich v pilotnom priestore 

systém palubného telefónu letúna, 

 

iv) hlasové alebo akustické signály identifikujúce prostriedky na navigáciu a 

priblíženie zavádzané do slúchadiel alebo reproduktorov a 
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v) dorozumievanie členov letovej posádky v pilotnom priestore s použitím 

palubného rozhlasu, ak je inštalovaný. 

 

b) Zapisovač zvuku v kabíne má byť schopný uchovať informácie zaznamenané aspoň za 

posledné dve hodiny činnosti, s výnimkou letúnov s maximálnou osvedčenou vzletovou 

hmotnosťou 5 700 kg alebo menšou, kde sa tento čas môže skrátiť na 30 minút. 

 

c) Zapisovač zvuku v kabíne musí samočinne začať zaznamenávať skôr, než sa letún začne 

pohybovať vlastnou silou a musí pokračovať v zápise do skončenia letu a to dovtedy, keď 

letún prestáva byť schopný pohybu vlastnou silou. Okrem toho, ak je k dispozícii elektrické 

napájanie, musí začať zapisovač zvuku v kabíne zaznamenávať čo najskôr v priebehu 

vykonávania kontrolných úkonov pred spúšťaním motorov a zaznamenať až do vykonania 

kontrolných úkonov bezprostredne nasledujúcich po zastavení motora na konci letu. 

 

d) Zapisovač zvuku v kabíne musí mať zariadenie uľahčujúce určenie jeho polohy vo vode. 

 

OPS 1.705 

Zapisovače zvuku v kabíne -2 

 

a) Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať viacmotorový letún s turbínovými pohonnými 

jednotkami, ktorému bolo prvý raz vydané individuálne osvedčenie letovej spôsobilosti 1. 

januára 1990 alebo neskôr až do a 31. marca 1998 vrátane, ktorého maximálna osvedčená 

vzletová hmotnosť je 5 700 kg alebo menšia a maximálna schválená konfigurácia 9 alebo viac 

sedadiel pre cestujúcich, pokiaľ nie je vybavený zapisovačom zvuku v kabíne, ktorý 

zaznamenáva 

 

1) rádiotelefónne spojenie vysielané alebo prijímané v pilotnom priestore, 
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2) zvukové prostredie pilotného priestoru, podľa možností zahŕňajúce bez prerušovania 

akustické signály prijímané z každého používaného ramienkového mikrofónu náhlavnej 

súpravy alebo mikrofónu v maske, 

 

3) dorozumievanie členov letovej posádky používajúcich v pilotnom priestore systém 

palubného telefónu letúna, 

 

4) hlasové alebo akustické signály identifikujúce prostriedky na navigáciu a priblíženie 

zavádzané do slúchadiel alebo reproduktorov a 

 

5) dorozumievanie členov letovej posádky v pilotnom priestore s použitím palubného 

rozhlasu, ak je inštalovaný. 

 

b) Zapisovač zvuku v kabíne má byť schopný uchovať informácie zaznamenané aspoň za 

posledných 30 minút jeho činnosti. 

 

c) Zapisovač zvuku v kabíne musí začať zaznamenávať skôr, než sa letún začne pohybovať 

vlastnou silou a musí pokračovať v zápise do skončenia letu a to dovtedy, keď letún prestáva 

byť schopný pohybu vlastnou silou. Okrem toho, ak je k dispozícii elektrické napájanie, musí 

začať zapisovač zvuku v kabíne zaznamenávať čo najskôr v priebehu vykonávanie 

kontrolných úkonov pred spustením motora a zaznamenať až do vykonania kontrolných 

úkonov bezprostredne nasledujúcich po zastavení motora na konci letu. 

 

d) Zapisovač zvuku v kabíne musí mať zariadenie uľahčujúce určenie jeho polohy vo vode. 
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OPS 1.710 

Zapisovače zvuku v kabíne -3 

 

a) Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať žiaden letún s maximálnou osvedčenou vzletovou 

hmotnosťou väčšou ako 5 700 kg, ktorému bolo prvý raz vydané individuálne osvedčenie 

letovej spôsobilosti pred 1. aprílom 1998, ak nie je vybavený zapisovačom zvuku v kabíne, 

ktorý zaznamenáva 

 

1) rádiotelefónne spojenie vysielané alebo prijímané v pilotnom priestore, 

 

2) zvukové prostredie pilotného priestoru, 

 

3) dorozumievanie členov letovej posádky používajúcich v pilotnom priestore systém 

palubného telefónu letúna, 

 

4) hlasové alebo akustické signály identifikujúce prostriedky na navigáciu a priblíženie 

zavádzané do slúchadiel alebo reproduktorov a 

 

5) dorozumievanie členov letovej posádky v pilotnom priestore s použitím palubného 

rozhlasu, ak je inštalovaný. 

 

b) Zapisovač zvuku v kabíne má byť schopný uchovať informácie zaznamenané aspoň za 

posledných 30 minút jeho činnosti. 
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c) Zapisovač zvuku v kabíne musí začať zaznamenávať skôr, než sa letún začne pohybovať 

vlastnou silou a musí pokračovať v zápise až do skončenia letu, keď letún prestáva byť 

schopný pohybu vlastnou silou. 

 

d) Zapisovač zvuku v kabíne musí mať zariadenie uľahčujúce určenie jeho polohy vo vode. 

 

OPS 1.715 

Zapisovače letových údajov - 1 

(Pozri dodatok 1 k OPS 1.715) 

 

a) Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať letún, ktorému bolo prvý raz vydané individuálne 

osvedčenie letovej spôsobilosti 1. apríla 1998 alebo neskôr, ktorý 

 

(1) je viacmotorovým letúnom s turbínovými pohonnými jednotkami s maximálnou 

schválenou konfiguráciou viac ako 9 sedadiel pre cestujúcich alebo 

 

2) má maximálnu osvedčenú vzletovú hmotnosť nad 5 700 kg, 

 

ak nie je vybavený zapisovačom letových údajov, používajúcim digitálnu metódu zápisu a 

ukladania dát do pamäte a metódu pohotového vyhľadávania takých dát v pamäťovom médiu. 

 

b) Zapisovač letových údajov má byť schopný uchovať údaje zaznamenané aspoň za posledných 

25 hodín jeho činnosti, s výnimkou pre letúny s maximálnou osvedčenou vzletovou 

hmotnosťou 5 700 kg alebo menšou, kde dĺžka záznamu môže byť skrátená na 10 hodín. 
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c) Zapisovač letových údajov musí so záznamom času zaznamenať 

 

1) parametre uvedené v tabuľke A1 alebo A2 dodatku 1 k OPS 1.715, podľa toho čo sa 

uplatňuje, 

 

2) v letúnoch, ktorých maximálna osvedčená vzletová hmotnosť je väčšia ako 27 000 kg, 

dodatočné parametre uvedené v tabuľke B dodatku 1 k OPS 1.715, 

 

3) v letúnoch určených v uvedenom pododseku a), musí zapisovač letových údajov 

zaznamenať všetky jednoúčelové parametre vzťahujúce sa na novú alebo neobvyklú 

konštrukciu alebo na prevádzkové vlastnosti letúna, ako je stanovené leteckým úradom 

počas typového alebo doplnkového typového osvedčovania a 

 

4) v letúnoch vybavených elektronickými zobrazovacími systémami parametre, ktoré sú 

uvedené v tabuľke C dodatku 1 k OPS 1.715, s výnimkou letúnov, ktorým bolo prvý raz 

vydané individuálne osvedčenie letovej spôsobilosti pred 20. augustom 2002, pre ktoré 

 

snímač nie je k dispozícii alebo 

 

ii) systém alebo vybavenie letúna generujúci údaje je potrebné modifikovať alebo 

 

iii) signály sú nekompatibilné so systémom zaznamenávania, 

 

nie je nutné zaznamenávať, ak je to prijateľné pre letecký úrad. 
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d) Údaje sa musia získavať z palubných zdrojov umožňujúcich presnú koreláciu s informáciami 

zobrazovanými letovej posádke. 

 

e) Zapisovač letových údajov musí samočinne začať zaznamenávať údaje skôr, než je letún 

schopný pohybu vlastnou silou a musí sa samočinne zastaviť, ak letún prestane byť schopný 

pohybu vlastnou silou. 

 

f) Zapisovač letových údajov musí mať zariadenie uľahčujúce určenie jeho polohy vo vode. 

 

g) V prípade letúnov, ktorým bolo prvý raz vydané individuálne osvedčenie letovej spôsobilosti 

1. apríla 1998 alebo neskôr, ale nie neskôr ako 1. apríla 2001, sa nemusí požadovať, aby 

spĺňali OPS 1.715 c), ak to schválil letecký úrad, za predpokladu, že 

 

1) súlad s OPS 1.715 c) nemôže byť dosiahnutý bez rozsiahlej modifikácie systémov a 

vybavenia letúna iných ako je systém zapisovača letových údajov a 

 

2) letún spĺňa OPS 1.715 c), s výnimkou parametra 15b v tabuľke A dodatku 1 k OPS 

1.720, ktorý sa nemusí zaznamenať. 
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OPS 1.720 

Zapisovače letových údajov -2 

(Pozri dodatok 1 k OPS 1.720) 

 

a) Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať žiaden letún, ktorému bolo prvý raz vydané 

individuálne osvedčenie letovej spôsobilosti 1. júna 1990 alebo neskôr až do 31. marca 1998 

vrátane, ktorý má maximálnu osvedčenú vzletovú hmotnosť väčšiu ako 5 700 kg, ak nie je 

vybavený zapisovačom letových údajov, používajúcim digitálny spôsob zápisu a ukladania 

dát do pamäte a metódu pohotového vyhľadávania takých dát v pamäťovom médiu. 

 

b) Zapisovač letových údajov je schopný uchovať údaje zaznamenané počas najmenej 

posledných 25 hodín jeho činnosti. 

 

c) Zapisovač letových údajov musí so záznamom času zaznamenať 

 

1) parametre uvedené v tabuľke A dodatku 1 k OPS 1.720 a 

 

2) v letúnoch, ktorých maximálna osvedčená vzletová hmotnosť je väčšia ako 27 000 kg, 

dodatočné parametre uvedené v tabuľke B dodatku 1 k OPS 1.720. 

 

d) V letúnoch s maximálnou osvedčenou vzletovou hmotnosťou 27 000 kg alebo menšou, ak je 

to prijateľné pre letecký úrad, parametre 14 a 15b tabuľky A dodatku 1 k OPS 1.720 sa 

nemusia zaznamenať, ak je splnená ktorákoľvek z nasledovných podmienok: 

 

1) snímač nie je pohotovo k dispozícii, 
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2) systém letového zapisovača nemá dostatočnú kapacitu, 

 

3) požaduje sa zmena vybavenia generujúceho údaje. 

 

e) V letúnoch s maximálnou osvedčenou vzletovou hmotnosťou väčšou ako 27 000 kg, ak je to 

prijateľné pre letecký úrad, sa nemusia zaznamenať nasledovné parametre: 15b tabuľky A 

dodatku 1 k OPS 1.720 a 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 31 tabuľky B dodatku 1, ak je 

splnená ktorákoľvek z nasledovných podmienok: 

 

1) snímač nie je pohotovo k dispozícii, 

 

2) ssystém zapisovača letových údajov nemá dostatočnú kapacitu, 

 

3)  požaduje sa zmena vybavenia generujúceho údaje, 

 

4) pre navigačné údaje (zvolený kmitočet NAV, vzdialenosť udávaná DME, zemepisná 

šírka, zemepisná dĺžka, traťová rýchlosť a znos) nie je k dispozícií signál v digitálnej 

forme. 

 

f) Jednotlivé parametre, ktoré môžu byť odvodené prepočtom z iných zaznamenaných 

parametrov, sa nemusia zaznamenať, ak je to prijateľné pre letecký úrad. 

 

g) Údaje sa musia získavať z palubných zdrojov umožňujúcich presnú koreláciu s informáciami 

zobrazovanými letovej posádke. 
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