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MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Sekcia civilného letectva 

Úprava č. 12/97 

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 
z 20. augusta 1997, 

ktorou sa vydáva predpis L 6 Prevádzka lietadiel, II. časť Všeobecné letectvo - Letúny, 

zmenená a doplnená 

Doplnkom č. 1 z 7. septembra 1999, 
Doplnkom č. 2 z 20. decembra 1999, 
Doplnkom č. 3 z 24. októbra 2000, 
Doplnkom č. 4 z 3. októbra 2001, 
Doplnkom č. 5 z 9. septembra 2002, 
Doplnkom č. 6 zo 7. decembra 2006, 
Doplnkom č. 7 z 22. februára 2007, 
Doplnkom č. 8 z 11. októbra 2007, 
Doplnkom č. 9 z 1. mája 2008. 

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"), v súlade s oznámením 
MZV SR č.196/1995 Z. z., ktorým bola oznámená notifikácia sukcesie Slovenskej republiky k Dohovoru 
o medzinárodnom civilnom letectve, uzavretého 7. decembra 1944 v Chicagu (ďalej len „Dohovor“), ktorého znenie je 
publikované pod č. 147/1947 Zb. v znení vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 29/1957 Zb. a v súlade s § 56 ods. 1 
zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 
zákona č. 37/2002 Z. z., vydáva túto úpravu: 

Čl. 1  

Touto úpravou sa podľa Annex 6 k Dohovoru, Prevádzka lietadiel, II. časť, Medzinárodné všeobecné letectvo - 
letúny, šieste vydanie časti II - júl 1998 (Annex 6 to the Convention on International Civil Aviation, Operation of 
Aircraft, Part II International General Aviation - Aeroplanes, Sixth Edition of Part II - July 1998), v znení zmien č. 1 až 
26, schválených Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO), vydáva predpis L 6 Prevádzka lietadiel, 
II. časť Všeobecné letectvo - Letúny. 

Čl. 2  

Výkon pôsobnosti vyplývajúci z tejto úpravy zabezpečuje v súlade s Dohovorom, jeho dodatkami a zmenami, 
zákonom č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 
zákona č. 37/2002 Z. z., jeho vykonávacími predpismi ministerstvo a Letecký úrad Slovenskej republiky (ďalej len 
„letecký úrad“) prostredníctvom splnomocnených priamo riadených útvarov a organizácií. Výkon štátneho odborného 
dozoru nad dodržovaním ustanovení tohto predpisu v leteckej prevádzke je v pôsobnosti leteckého úradu. 

Čl. 3  

Predpis L 6/II je vnútorne členený na nasledujúce časti: 

Hlava 1 Definície  

Hlava 2 Pôsobnosť 

Hlava 3 Všeobecné ustanovenia 

Hlava 4 Príprava letu a postupy za letu 

Hlava 5 Prevádzkové obmedzenia dané výkonmi letúnov 

Hlava 6 Palubné prístroje a vybavenie 

Hlava 7 Komunikačné a navigačné vybavenie 
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Hlava 8 Údržba letúnov 

Hlava 9 Letová posádka letúna 

Dodatok 1 Svetelné označovanie letúnov 

Príloha A Letové zapisovače 

Príloha B Zásoba a použitie kyslíka 

Dodatok 2 Požiadavky na výkonnosť systému merania výšky pre prevádzku vo vzdušnom priestore RVSM 

Dodatok 3 Doplňujúce ustanovenia pre prevádzku ultraľahkých letúnov 

ďalej členené na jednotlivé body, ktoré vecne a technický definujú a opisujú jednotlivé požiadavky podľa noriem 
a odporúčaní ICAO, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

Čl. 4  

Výnimky z tohto predpisu môže v jednotlivých odôvodnených prípadoch povoliť ministerstvo. 

Čl. 5  

Táto úprava nadobúda účinnosť 1. januára 1998. 
Doplnok č. 1 nadobúda účinnosť 1. novembra 1999. 
Doplnok č. 2 nadobúda účinnosť 1. marca 2000. 
Doplnok č. 3 nadobúda účinnosť 1. decembra 2000. 
Doplnok č. 4 nadobúda účinnosť 1. novembra 2001. 
Doplnok č. 5 nadobúda účinnosť 28. novembra 2002. 
Doplnok č. 6 nadobúda účinnosť 20. januára 2007. 
Doplnok č. 7 nadobúda účinnosť 20. marca 2007. 
Doplnok č. 8 nadobúda účinnosť 22. novembra 2007. 
Doplnok č. 9 nadobúda účinnosť 20. mája 2008. 

 Ing. Ľubomír Vážny, v. r. 
           minister 
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ZOZNAM SKRATIEK A JEDNOTIEK 

Altitude/height A/H Nadmorská výška/výška 

Airborne Collision Avoidance System ACAS Palubný protizrážkový systém 

Automatic direction-finding equipment ADF Automatický zameriavač 

Aerodrome flight information service AFIS Letisková letová informačná služba 

Automatic Flight Control System AFCS Systém automatického riadenia letu 

Aerodromes, air routes and ground aids AGA Letisko, letové cesty a pozemné zariadenia 

Accident investigation and prevention AIG Vyšetrovanie leteckých nehôd a ich prevencia 

Air operator certificate AOC Osvedčenie leteckého prevádzkovateľa 

Altimetry system error ASE Systémová chyba výškomera 

Asia/Pacific ASIA/PAC Ázia/Pacifik 

Air traffic control ATC Riadenie letovej prevádzky 

Air traffic services ATS Letové prevádzkové služby 

Aerodrome traffic zone ATZ Okrsok letiska 

Degrees Celsius °°°° C Stupeň Celzia 

Centimetre cm Centimeter 

Control zone CTR Riadený okrsok 

Cockpit voice recorder CVR Hlasový zapisovač kabíny 

Decision altitude/height DA/H Nadmorská výška/výška rozhodnutia 

Decision altitude DA Nadmorská výška rozhodnutia 

Decision height DH Výška rozhodnutia 

Distance measuring equipment DME Merač vzdialenosti 

Desired Track DSTRK Želaná trať 

Electronic centralized aircraft monitor ECAM Centrálny elektronický monitor 

Electronic flight instrument system EFIS Systémy elektronických letových prístrojov 

Exhaust gas temperature EGT Teplota výfukových plynov 

Engine indication and crew alerting system EICAS Systém indikácie na kontrolu pohonných jedno-
tiek a upozornenie posádky 

Emergency location beacon - aircraft ELBA Palubný núdzový maják polohy 

Emergency locator transmitter ELT Núdzový vysielač polohy 

Engine pressure ratio EPR Tlakové pomery motora 

Flight Data Acquisition Unit FDAU Jednotka na zber letových údajov 

Flight data recorder FDR Zapisovač letových údajov 

Flight level FL Letová hladina 

Feet ft Stopy 

Feet per minute ft.min-1 Stopy za minútu 

Normal acceleration g Zemské gravitačné zrýchlenie 
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Ground Collision Avoidance System GCAS Systém pre zabránenie nárazu do zeme 

Gyro-induction compass GIK Gyroindukčný kompas 

Global Navigation Satellite System GNSS Globálny satelitný navigačný systém 

Ground proximity warning system GPWS Výstražný systém na blízkosť terénu 

Hectopascal hPa Hektopascal 

International civil aviation organization ICAO Medzinárodná organizácia civilného letectva 

Instrument flight rules IFR Pravidlá letu podľa prístrojov 

Instrument landing system ILS Štandardný systém presných približovacích ma-
jákov 

Instrument meteorological conditions IMC Meteorologické podmienky na let podľa  
prístrojov 

Inertial navigation system INS Inerčná navigačná sústava 

International Standard Atmosphere ISA Medzinárodná štandardná atmosféra  

Kilometre km Kilometer 

Kilometre per hour km.h-1 Kilometer za hodinu 

Kilogram kg Kilogram 

Knot kt Uzol 

Metre m Meter 

Metre per second m.s-1 Metre za sekundu 

Minimum descent altitude/height  MDA/H Minimálna nadmorská výška/výška zostupu 

Minimum equipment list MEL Zoznam minimálneho vybavenia 

Megahertz MHz Megahertz 

Marker radio beacon MKR Návestidlo (rádiové) 75 MHz 

Microwave landing system MLS Mikrovlnný pristávací systém 

Master minimum equipment list MMEL Základný zoznam minimálneho vybavenia 

Minimum navigation performance specifications MNPS Špecifikácie minimálnej navigačnej výkonnosti 

Mean sea level MSL Stredná hladina mora 

Navigation NAV Navigácia 

Nautical mile NM Námorná míľa 

High pressure turbine speed N1 Rýchlosť vysokotlakovej turbíny 

Obstacle clearance altitude/height OCA/H Bezpečná nadmorská výška/výška nad prekáž-
kami 

Required navigation performance RNP Požadovaná navigačná výkonnosť 

Runway visual range RVR Dráhová dohľadnosť 

Runway RWY Vzletová a pristávacia dráha 

Search and rescue SAR Pátranie a záchrana 

Secondary surveillance SSR Sekundárny prehľadový radar 

Terrain awareness warning system TAWS Výstražný systém signalizácie blízkosti zeme 

Traffic alert and Collision Avoidance System TCAS Varovný protizrážkový systém 
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Throttle Lever Angle TLA Uhol nastavenia plynovej prípusti  

Target level of safety TLS Cieľová úroveň bezpečnosti 

Total vertical error TVE Celková vertikálna chyba 

Co-ordinated universal time UTC Svetový koordinovaný čas 

Design diving speed VD Navrhovaná rýchlosť strmhlavého letu 

Visual flight rules VFR Pravidlá letu za viditeľnosti 

Very high frequency VHF Veľmi krátke vlny 

Visual meteorological conditions VMC Meteorologické podmienky na let za viditeľnosti 

VHF omnidirectional radio range VOR VKV všesmerový rádiomaják 

Stalling speed or the minimum steady flight spe-
ed in the landing configuration 

VSO Pádová rýchlosť lietadla v pristávacej konfigurácii

Vertical separation minima VSM Minimá vertikálnych rozstupov 

Weather WXR Počasie 
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HLAVA 1 - DEFINÍCIE

Výrazy uvedené v tomto predpise majú nasledujúci 
význam: 

Bezpečná nadmorská výška nad prekážkami 
(Obstacle clearance altitude, OCA) alebo 
bezpečná výška nad prekážkami 
(Obstacle clearance height, OCH) 
Najmenšia nadmorská výška alebo najmenšia výška 
nad nadmorskou výškou príslušného prahu RWY, alebo 
nadmorskou výškou letiska podľa potreby používaná na 
to, aby boli splnené kritériá bezpečnej výšky nad 
prekážkami. 

Poznámka 1: Bezpečná nadmorská výška nad prekáž-
kami sa vzťahuje na strednú hladinu mora a bezpečná 
výška nad prekážkami sa vzťahuje na nadmorskú výšku 
prahu RWY alebo pri nie-presnom priblížení na 
nadmorskú výšku letiska alebo prahu RWY, ak je tento 
viac ako 2 m (7 ft) pod nadmorskou výškou letiska. 
Bezpečná výška nad prekážkami pri priblížení okruhom 
sa vzťahuje na nadmorskú výšku letiska. 

Poznámka 2: V prípadoch, keď sa používajú oba 
výrazy, môžu sa písať vo forme „bezpečná nadmorská 
výška/výška nad prekážkami“ a v skratke „OCA/H“. 

Celková vertikálna chyba (Total vertical error, TVE) 
Geometrický rozdiel vo vertikálnom smere medzi 
aktuálnou tlakovou výškou, v ktorej letí lietadlo a jeho 
pridelenou tlakovou výškou (letová hladina). 

Cieľová úroveň bezpečnosti 
(Target level of safety, TLS) 
Všeobecný výraz predstavujúci úroveň rizika, ktorá je 
považovaná za prijateľnú za určitých okolností. 

Cestovná hladina (Cruising level) 
Hladina udržiavaná lietadlom počas značnej časti letu. 

Čas letu - letúny (Flight time - aeroplanes) 
Celkový čas od okamihu, keď sa letún začne pohybovať 
za účelom vzletu, do okamihu, keď sa úplne zastaví po 
skončení letu. 

Poznámka: Čas letu, tak ako je tu definovaný, 
zodpovedá času od klinov po kliny („od špalkov po 
špalky“), ktorý sa bežne používa a meria sa od 
okamihu, keď sa letún pohne za účelom vzletu, do 
okamihu, keď sa úplne zastaví po skončení letu. 

Čas odpočinku (Rest period) 
Akýkoľvek časový úsek, počas ktorého je člen letovej 
posádky na zemi oslobodený od všetkých povinností, 
ktoré mu ukladá prevádzkovateľ lietadla. 

Čas letovej služby (Flight duty period) 
Celkový čas od okamihu, keď člen letovej posádky 
nastúpi službu (po čase odpočinku a pred vykonaním 
letu alebo série letov) do okamihu, keď je oslobodený 
od všetkých povinností po skončení letu alebo série 
letov. 

Člen letovej posádky 
(Flight crew member) 
Člen posádky lietadla s príslušným preukazom spôsobi-
losti, ktorý je počas času letovej služby poverený 
povinnosťami potrebnými na vykonanie letu. 

Člen posádky (Crew member) 
Osoba určená prevádzkovateľom lietadla na plnenie 
povinností na palube lietadla počas času letu. 

Dráhová dohľadnosť 
(Runway visual range, RVR) 
Vzdialenosť, na ktorú pilot lietadla na osi RWY môže 
vidieť značky alebo svetelné návestidlá vyznačujúce 
RWY alebo jej os. 

Letecké práce (Aerial work) 
Prevádzka lietadla, pri ktorej sa lietadlo používa na 
zvláštne služby napríklad v poľnohospodárstve, 
stavebníctve, na snímkovanie, zememeračstvo, leteckú 
reklamu, pozorovanie a hliadkovanie, pátranie 
a záchranu, vleky transparentov a podobne. 

Letisko (Aerodrome) 
Vymedzená plocha na zemi alebo na vode (vrátane 
budov, zariadení a vybavenia) určená buď úplne, alebo 
z časti na odlety, prílety a pohyby lietadiel na zemi. 

Letiskové prevádzkové minimá 
(Aerodrome operating minima) 
Letiskové prevádzkové minimá sú prevádzkové 
obmedzenia letiska na: 

a) vzlet, vyjadrené dráhovou dohľadnosťou alebo 
dohľadnosťou a ak je to potrebné, podmienkami 
oblačnosti; 

b) presné priblíženie a pristátie, vyjadrené dohľadnos-
ťou alebo dráhovou dohľadnosťou a nadmorskou 
výškou rozhodnutia/výškou rozhodnutia (DA/H) 
primeranou kategórii priblíženia; 

c) priblíženie a pristátie s vertikálnym vedením vyjad-
rené dohľadnosťou alebo dráhovou dohľadnosťou 
a nadmorskou výškou rozhodnutia/výškou rozhod-
nutia (DA/H) a 

d) nie-presné priblíženie a pristátie vyjadrené dohľad-
nosťou alebo dráhovou dohľadnosťou, minimálnou 
nadmorskou výškou zostupu/výškou zostupu 
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(MDA/H) a ak je to potrebné, podmienkami 
oblačnosti. 

Letún (Aeroplane) 
Motorové lietadlo ťažšie ako vzduch, ktorého vztlak 
potrebný na let vzniká pôsobením aerodynamických síl 
na nosné plochy, pričom tieto plochy zostávajú pri danej 
konfigurácii voči lietadlu nepohyblivé. 

Letová príručka (Flight manual) 
Je jedným z dokladov letovej spôsobilosti lietadla, 
obsahuje obmedzenia, v rozsahu ktorých sa lietadlo 
považuje za spôsobilé a inštrukcie a informácie 
nevyhnutné pre letovú posádku na bezpečnú prevádzku 
lietadla. 

Letový plán (Flight plan) 
Stanovené údaje o zamýšľanom lete alebo časti letu 
lietadla, ktoré sa predkladajú stanovištiam letových 
prevádzkových služieb. 

Letový zapisovač (Flight recorder) 
Akýkoľvek typ zapisovača inštalovaný v lietadle na 
účely získania údajov na doplnenie vyšetrovania nehôd 
alebo incidentov. 

Lietadlo (Aircraft) 
Zariadenie schopné pohybu v atmosfére následkom 
reakcií iných ako sú reakcie vzduchu voči zemskému 
povrchu. 

Malý letún (Small aeroplane) 
Letún s maximálnou schválenou vzletovou hmotnosťou 
do 5 700 kg. 

Maximálna vzletová hmotnosť 
(Maximum take-off mass) 
Najväčšia hmotnosť, pri ktorej lietadlo vyhovuje 
predpisom spôsobilosti na vzlet. 

Meteorologické informácie 
(Meteorological information) 
Meteorologická správa, analýza, predpoveď alebo 
akákoľvek iná správa o aktuálnych alebo očakávaných 
meteorologických podmienkach. 

Meteorologické podmienky na let podľa prístrojov 
(Instrument meteorological conditions, IMC) 
Meteorologické podmienky vyjadrené dohľadnosťou, 
vzdialenosťou od oblakov a základňou oblačnosti, ktoré 
sú horšie ako stanovené minimá meteorologických 
podmienok na let za viditeľnosti. 

Poznámka: Stanovené minimá obsahuje hlava 4 
predpisu L 2. 

Meteorologické podmienky na let za viditeľnosti 
(Visual meteorological conditions, VMC) 
Meteorologické podmienky vyjadrené dohľadnosťou, 
vzdialenosťou od oblakov a základňou oblačnosti, ktoré 
sú rovnaké alebo lepšie ako stanovené minimá. 

Poznámka: Stanovené minimá obsahuje hlava 4 
predpisu L 2. 

Minimálna nadmorská výška zostupu 
(Minimum descent altitude, MDA) alebo 
minimálna výška zostupu 
(Minimum descent height, MDH) 
Stanovená nadmorská výška alebo výška nad letiskom 
pri nie-presnom priblížení alebo pri priblížení okruhom, 
pod ktorú sa nesmie klesať bez požadovaného 
vizuálneho kontaktu. 

Poznámka 1: Minimálna nadmorská výška zostupu 
(MDA) sa vzťahuje na strednú hladinu mora 
a minimálna výška zostupu (MDH) sa vzťahuje na 
nadmorskú výšku letiska alebo prahu RWY, ak je tento 
viac ako 2 m (7 ft) pod nadmorskou výškou letiska. 
Minimálna výška zostupu na priblíženie okruhom sa 
vzťahuje k nadmorskej výške letiska. 

Poznámka 2: Požadovaným vizuálnym kontaktom sa 
rozumie vizuálny kontakt s tou časťou vizuálnych 
prostriedkov alebo priestoru priblíženia na dostatočne 
dlhý čas, aby pilot mohol odhadnúť polohu lietadla 
a rýchlosť zmeny jeho polohy voči požadovanej dráhe 
letu. Pri priblížení okruhom sa požadovaným vizuálnym 
kontaktom rozumie vizuálny kontakt s priestorom RWY. 

Poznámka 3: V prípadoch, keď sa používajú oba 
výrazy, môžu byť vo forme "minimálna nadmorská 
výška/výška zostupu" a v skratke "MDA/H". 

Nadmorská výška rozhodnutia 
(Decision altitude, DA) alebo 
výška rozhodnutia (Decision height, DH) 
Stanovená výška nad morom alebo nad letiskom pri 
presnom priblížení alebo priblížení s vertikálnym 
vedením, v ktorej sa musí začať postup nevydareného 
priblíženia, pokiaľ sa nedosiahla požadovaná vizuálna 
orientácia na pokračovanie v priblížení na pristátie. 

Poznámka 1: Výška rozhodnutia DH sa vzťahuje na 
nadmorskú výšku prahu RWY a DA sa vzťahuje na 
strednú hladinu mora. 

Poznámka 2: Pod požadovanou vizuálnou orientáciou 
sa rozumie viditeľnosť tej časti vizuálnych prostriedkov 
alebo priestoru priblíženia, ktoré musí pilot vidieť na 
dostatočne dlhý čas, aby mohol odhadnúť polohu 
lietadla a rýchlosť zmeny polohy vzhľadom na 
požadovanú dráhu letu. Pri priblížení za III. kategórie 
s výškou rozhodnutia sa požaduje taký vizuálny kontakt, 
ktorý je stanovený pre príslušný postup a prevádzku. 

Poznámka 3: V prípadoch, keď sa používajú oba 
výrazy, môžu byť vo forme "nadmorská výška/výška 
rozhodnutia" a v skratke "DA/H". 
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Náhradné letisko (Alternate aerodrome)  
Letisko na ktoré môže lietadlo pokračovať v lete, ak je 
buď nemožné alebo nevhodné pokračovať v lete alebo 
pristáť na letisku zamýšľaného pristátia. 

K náhradným letiskám patria: 

− Náhradné letisko pri vzlete 
(Take - off alternate) 
Náhradné letisko, na ktorom môže lietadlo pristáť 
ak je to potrebné krátko po vzlete a nie je možné 
použiť letisko vzletu. 

− Náhradné letisko na trati 
(En route alternate) 
Letisko, na ktorom lietadlo bude môcť pristáť, ak 
sa na trati dostane do mimoriadnej alebo núdzovej 
situácie. 

− Náhradné cieľové letisko 
(Destination alternate) 
Náhradné letisko, na ktoré môže lietadlo 
pokračovať v lete, ak je nemožné alebo nevhodné 
pristáť na plánovanom letisku pristátia. 

Poznámka: Letisko odletu môže byť pre daný let aj 
náhradným letiskom na trati alebo náhradným cieľovým 
letiskom. 

Nebezpečný tovar (Dangerous goods) 
Výrobky alebo látky, ktoré môžu spôsobiť ohrozenie 
zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného prostre-
dia a ktoré sú uvádzané v zoznamoch nebezpečných 
tovarov v dokumente Technické inštrukcie, alebo ktoré 
sú klasifikované v súlade s týmto dokumentom. 

Poznámka: Klasifikácia nebezpečných tovarov je 
uvedená v predpise L 18, hlava 3. 

Noc (Night) 
Časový úsek medzi koncom občianskeho súmraku 
a začiatkom občianskeho svitania, alebo iný podobný 
časový interval medzi západom a východom slnka, ak 
tak stanoví letecký úrad. Na účely civilného letectva 
Slovenskej republiky sa noc rozumie ako časový úsek 
medzi západom a východom slnka podľa miestneho 
poludníka 

Poznámka: Občiansky súmrak končí večer, keď je 
stred slnečného disku 6° pod horizontom a občianske 
svitanie začína ráno, keď je stred slnečného disku 6° 
pod horizontom. 

Núdzový vysielač polohy 
(Emergency locator transmitter, ELT) 
Zariadenie, ktoré vysiela charakteristické signály na 
určených frekvenciách a podľa spôsobu použitia môže 
byť aktivované automaticky pri dopade, alebo sa môže 
uviesť do činnosti manuálne. ELT býva týchto typov: 

− Automatický pevný ELT 
(Automatic fixed ELT, ELT (AF)) 
Automaticky aktivovaný ELT, ktorý je stabilne 
zabudovaný do lietadla. 

− Automatický prenosný ELT 
(Automatic portable ELT, ELT (AP)) 
Automaticky aktivovaný ELT, ktorý je pevne 
zabudovaný do lietadla a dá sa ľahko demontovať. 

− Automatický vystreľovací ELT 
(Automatically deployable ELT, ELT (AD)) 
ELT, ktorý je pevne zabudovaný do lietadla, 
a ktorý sa automaticky aktivuje a uvoľní z paluby 
lietadla pri náraze, a v niektorých prípadoch aj 
pomocou hydrostatických snímačov. Dá sa uvoľniť 
aj ručne. 

− Záchranný ELT 
(Survival ELT, ELT (S)) 
ELT, ktorý sa vyberá z lietadla a je umiestnený tak, 
aby bolo možné jeho pohotové použitie v prípade 
núdze a ručne aktivovaný osobami, ktoré prežili 
nehodu. 

Obchodná letecká doprava 
(Commercial air transport operation) 
Prevádzka lietadla zahŕňajúca dopravu cestujúcich, 
nákladu alebo pošty za úhradu alebo úhradu prenájmu. 

Oprava (Repair) 
Obnova leteckého výrobku do stavu letovej spôsobilosti 
po poškodení alebo opotrebovaní, aby sa zabezpečilo, 
že lietadlo bude naďalej spĺňať projektové aspekty 
príslušných požiadaviek letovej spôsobilosti, ktoré boli 
použité pri vydávaní typového osvedčenia tohto typu 
lietadla. 

Osvedčenie leteckého prevádzkovateľa 
(Air operator certificate, AOC) 
Osvedčenie, ktoré oprávňuje prevádzkovateľa 
vykonávať presne vymedzenú leteckú obchodnú 
činnosť. 

Potvrdenie o údržbe (Maintenance release) 
Dokument obsahujúci osvedčenie potvrdzujúce, že 
práca údržby, ktorej sa uvoľnenie týka, bola 
uspokojivým spôsobom dokončená podľa schválených 
údajov a postupov opísaných v príručke postupov 
organizácie na údržbu alebo podľa rovnocenného 
systému. 

Požadovaná komunikačná výkonnosť 
(Required communication performance, RCP 
Stanovenie požadovanej výkonnosti pre komunikačnú 
prevádzku na podporu špecifických funkcií ATM. 

Požadovaná navigačná výkonnosť 
(Required navigation performance, RNP) 
Ukazovateľ schopnosti dodržiavať navigačnú 
výkonnosť potrebnú na lety v stanovenom vzdušnom 
priestore. 
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Poznámka: Navigačná výkonnosť a požiadavky sú 
definované pre príslušný typ RNP alebo jeho použitie. 

Prevádzka všeobecného letectva 
(General aviation operation) 
Prevádzka lietadla iná ako letecká obchodná doprava 
alebo letecké práce. 

Prevádzkovateľ lietadla (Operator) 
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa lietadlo 
ako vlastník alebo na inom právnom základe a ktorá 
zodpovedá za zaistenie bezpečnosti jeho prevádzky. 

Prevádzková príručka (Operations manual) 
Príručka obsahujúca postupy, inštrukcie a návody, 
určená na použitie prevádzkovému personálu pri plnení 
jeho povinností. 

Prevádzkový dozor - operačná kontrola 
(Operational control) 
Vykonávanie právomoci na začatie, pokračovanie, 
odklonenie, alebo ukončenie letu v záujme bezpečnosti 
lietadla, pravidelnosti a hospodárnosti letu. 

Prevádzkový letový plán 
(Operational flight plan) 
Plán prevádzkovateľa na zabezpečenie bezpečného 
letu, pri zostavovaní ktorého sa berú do úvahy výkony 
letúna a iné prevádzkové obmedzenia a významné 
predpokladané podmienky na trati, na ktorej sa má let 
vykonať a na letiskách, ktoré sa majú použiť. 

Priblíženie a pristátie s použitím postupov 
priblíženia podľa prístrojov 
(Approach and landing operations using 
instrument approach procedures) 
Priblíženia a pristátia podľa prístrojov sa delia na: 

- Nie-presné priblíženie a pristátie 
(Non-precision approach and landing 
operations) 
Priblíženie a pristátie podľa prístrojov s použitím 
smerového vedenia, ale bez použitia vertikálneho 
vedenia. 

- Priblíženie a pristátie s vertikálnym vedením 
(Approach and landing operations with vertical 
guidance) 
Priblíženie a pristátie podľa prístrojov s použitím 
smerového a vertikálneho vedenia, ktoré nespĺňa 
požiadavky stanovené na presné priblíženie 
a pristátie. 

- Presné priblíženie a pristátie 
(Precision approach and landing operations) 
Priblíženie a pristátie podľa prístrojov s použitím 
presného smerového a vertikálneho vedenia pri 
určitých minimách, podľa kategórie prevádzky. 

Poznámka: Smerové a vertikálne vedenie sa 
vzťahuje na vedenie poskytované buď 

a) pozemným navigačným zariadením alebo 

b) navigačnými údajmi generovanými počítačom. 

Kategórie presných priblížení a pristátí 
(Categories of precision approach and landing 
operations) 

− Kategória I (Cat I) 
Presné priblíženie a pristátie podľa prístrojov, 
pri ktorom výška rozhodnutia nie je menšia 
ako 60 m (200 ft) a dohľadnosť nie je menšia 
ako 800 m, alebo dráhová dohľadnosť nie je 
menšia ako 550 m. 

− Kategória II (Cat II) 
Presné priblíženie a pristátie podľa prístrojov, 
pri ktorom výška rozhodnutia je menšia ako 
60 m (200 ft), ale nie menšia ako 30 m (100 ft) 
a dráhová dohľadnosť nie je menšia ako 
350 m. 

− Kategória IIIA (Cat IIIA) 
Presné priblíženie a pristátie podľa prístrojov, 
pri ktorom: 

a) výška rozhodnutia je menšia ako 30 m 
(100 ft), alebo nie je stanovená a 

b) dráhová dohľadnosť nie je menšia ako 
200 m. 

− Kategória IIIB (Cat IIIB) 
Presné priblíženie a pristátie podľa prístrojov, 
pri ktorom: 

a) výška rozhodnutia je menšia ako 15 m 
(50 ft), alebo nie je stanovená a 

b) dráhová dohľadnosť je menšia ako 200 m, 
ale nie je menšia ako 50 m. 

− Kategória IIIC (Cat IIIC) 
Presné priblíženie a pristátie podľa prístrojov 
bez obmedzenia výšky rozhodnutia a dráhovej 
dohľadnosti. 

Poznámka: Ak výška rozhodnutia (DH) a dráhová 
dohľadnosť (RVR) prislúchajú rôznym kategóriám 
prevádzky, priblíženia a pristátia podľa prístrojov sa 
vykonávajú v súlade s požiadavkami tej kategórie, 
ktoré sú prísnejšie (napr. prevádzka s DH v rozsahu 
Cat IIIA, ale s RVR v rozsahu Cat IIIB sa považuje za 
prevádzku kategórie IIIB, alebo prevádzka s DH v 
rozsahu Cat II, ale s RVR v rozsahu Cat I sa považuje 
za prevádzku kategórie II). 

Program údržby (Maintenance programme) 
Dokument opisujúci špecifické úlohy plánovanej údržby 
a frekvenciu ich vykonávania a súvisiace postupy, ako 
je program spoľahlivosti nevyhnutný na bezpečnú 
prevádzku lietadla, ktorého sa týka.  
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Psychoaktívne látky 
(Psychoactive substances) 
Alkohol, opiáty, hašiš, sedatíva a hypnotiká, kokaín 
a ďalšie stimulanty, halucinogény a prchavé látky, 
s výnimkou kávy a tabaku. 

Syntetický letový trenažér 
(Synthetic flight trainer) 
Zariadenie na ktorom je možné na zemi simulovať 
podmienky letu; patria sem: 

− Letový simulátor (Flight simulator) 
je zariadenie, ktoré znázorňuje pilotný priestor 
určitého typu lietadla v takej miere, že 
mechanické, elektrické, elektronické a ďalšie 
lietadlové systémy riadiacich funkcií, zvyčajné 
prostredie členov posádky, letové výkony 
a vlastnosti daného typu lietadla sú realisticky 
napodobnené. 

− Trenažér letových postupov 
(Flight procedures trainer) 
znázorňuje prostredie pilotného priestoru a napo-
dobňuje odozvy prístrojov a jednoduché činnosti 
ovládania mechanických, elektrických, elektronic-
kých a iných palubných sústav, letové výkony 
a vlastnosti lietadla určitej kategórie. 

− Trenažér základov letu podľa prístrojov 
(Basic instrument flight trainer) 
je vybavený vhodnými prístrojmi a napodobňuje 
prostredie pilotného priestoru lietadla pri lete podľa 
prístrojov. 

Systémová chyba výškomera  
(Altimetry system error, ASE) 
Rozdiel medzi výškou indikovanou výškomerom, za 
predpokladu správneho barometrického nastavenia 
výškomera, a tlakovou výškou, ktorá zodpovedá tlaku 
nerozrušeného okolitého vzduchu. 

Štát prevádzkovateľa lietadla (State of the Operator) 
Štát, v ktorom sa nachádza hlavné miesto podnikania, 
alebo ak toto neexistuje, tak štát, v ktorom sa 
nachádza stále sídlo prevádzkovateľa lietadla (trvalý 
pobyt prevádzkovateľa lietadla). 

Štát zápisu do registra (State of registry) 
Štát, v registri ktorého je lietadlo zapísané. 

Poznámka: V prípade registrácie lietadla medziná-
rodnej leteckej spoločnosti na inom ako národnom 
základe sú štáty, ktoré založili túto spoločnosť povinné 
bez rozdielov prevziať záväzky štátu registrácie 
vyplývajúce z Dohovoru o medzinárodnom civilnom 
letectve. 

Tlaková výška (Pressure altitude) 
Výška, ktorá zodpovedá tlaku podľa štandardnej 
atmosféry. 

Typ požadovanej navigačnej výkonnosti 
(Required navigation performance type, RNP type) 
Hodnota dodržiavania navigačnej presnosti vyjadrená 
ako vzdialenosť v námorných míľach od zamýšľanej 
polohy, v hraniciach ktorej sa lietadlá musia udržať 
najmenej počas 95 % celkového času letu. 

Príklad: RNP 4 predstavuje navigačnú presnosť 7,4 km 
(4 NM) na základe 95 % udržateľnosti. 

Typ RCP 
(RCP type) 
Označenie (napr.: RCP 240) reprezentujúce hodnoty 
pridelených parametrov pre čas operácie, spojitosť, 
použiteľnosť a integritu spojenia. 

Údržba (Maintenance) 
Vykonávanie úloh požadovaných na zabezpečenie 
zachovania letovej spôsobilosti lietadla, ktoré zahŕňajú 
buď jednotlivo, alebo vzájomnú kombináciu generálnej 
opravy, prehliadky, výmeny, odstránenia defektov 
a zapracovania modifikácie alebo opravy. 

Veliteľ lietadla (Pilot-in-command) 
Pilot určený prevádzkovateľom lietadla alebo v prípade 
všeobecného letectva vlastníkom lietadla, prípadne 
jeho vlastník, ktorý zodpovedá za plnenie povinností 
veliteľa lietadla a za bezpečné vykonanie letu. 

Veľký letún (Large aeroplane) 
Letún s maximálnou schválenou vzletovou hmotnosťou 
väčšou ako 5 700 kg. 

Základný zoznam minimálneho vybavenia 
(Master minimum equipment list, MMEL) 
Zoznam vybavenia konkrétneho typu lietadla 
vypracovaný výrobcom a schválený príslušným 
leteckým úradom. 
Tento zoznam obsahuje položky, z ktorých jedna alebo 
viac môžu byť nefunkčné na začiatku letu, avšak pritom 
nesmie dôjsť k zníženiu úrovne bezpečnosti letu 
stanovenej predpisom o letovej spôsobilosti; môže sa 
spájať so zvláštnymi prevádzkovými podmienkami, 
obmedzeniami alebo postupmi. 

Zodpovedný orgán štátnej správy 
(Appropriate Authority) 
a) Vo vzťahu k letu nad otvoreným morom - zodpove-

dajúci orgán štátu registrácie lietadla. 

b) Vo vzťahu k letu mimo otvoreného mora - 
zodpovedajúci orgán štátu, pod ktorého suverenitu 
podlieha prelietavané územie. 

Poznámka: Zodpovedným orgánom Slovenskej 
republiky vo veciach civilného letectva je Ministerstvo 
dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky - 
odbor civilného letectva a Letecký úrad Slovenskej 
republiky. 
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Zoznam minimálneho vybavenia 
(Minimum equipment list, MEL) 
Zoznam spracovaný prevádzkovateľom na daný typ 
lietadla v súlade so základným zoznamom 
minimálneho vybavenia (MMEL), alebo prísnejšie, ktorý 
umožňuje prevádzku lietadla s určitým vybavením 
neschopným prevádzky za presne vymedzených 
podmienok. 
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HLAVA 2 - PÔSOBNOSŤ

Ustanovenia predpisu L 6, II. časť platia pre prevádzku 
letúnov všeobecného letectva. 

Poznámka 1: Štandardy a odporúčané postupy platné pre 
prevádzku letúnov prevádzkovateľmi oprávnenými na 
vykonávanie obchodných dopravných letov sú uvedené 
v predpise JAR-OPS 1. 

Poznámka 2: Štandardy a odporúčané postupy platné pre 
prevádzku obchodnej leteckej dopravy alebo pre 
prevádzku všeobecného letectva vrtuľníkmi sú uvedené 
v časti III predpisu L 6. 

 



 

 

 

ZÁMERNE NEPOUŽITÉ 
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HLAVA 3 - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Plnenie záväzkov štátu, vyplývajúcich z Dohovoru 
o medzinárodnom civilnom letectve, zabezpečuje 
letecký úrad a ním splnomocnené orgány pre všetky 
letúny, ktoré sú zapísané do Registra lietadiel 
Slovenskej republiky.  

Letecký úrad môže: 

a) splnomocniť iný zmluvný štát úplne alebo 
čiastočne na vykonávanie súvisiacich funkcií 
v prípade, že civilné lietadlo je prenajaté, alebo 
prevádzkované leteckým prevádzkovateľom, ktorý 
má príslušnosť tohto zmluvného štátu; 

b) uzavrieť s inými zmluvnými štátmi dohodu 
o spoločnom vykonávaní súvisiacich funkcií pre 
skupinu letúnov, ktoré vykonávajú medzinárodné 
lety a nie sú všetky zapísané do registra lietadiel 
jedného štátu. 

3.1 Veliteľ lietadla musí dodržovať príslušné 
zákony, predpisy a postupy štátov, nad alebo na území 
ktorých je letún prevádzkovaný. 

Poznámka 1: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomuni-
kácií Slovenskej republiky môže požadovať bez 
rozporu s ust. 3.1 pre letúny zapísané v Registri 
lietadiel SR plnenie prísnejších požiadaviek. 

Poznámka 2: Pravidlá lietania nad vodou sú uvedené 
v predpise L 2. 

Poznámka 3: Informácie pre pilotov o parametroch 
letových postupov a postupoch prevádzky sa 
nachádzajú v L 8168, I. zväzok. Kritéria pre zostavenie 
postupov pre lety za viditeľnosti a lety podľa prístrojov 
sa nachádzajú v PANS-OPS, Volume II. Kritéria pre 
vzdialenosti prekážok a pre postupy použité v určitých 
štátoch môžu byť odlišné od PANS-OPS a poznanie 
týchto odchýlok je pre bezpečnosť letov veľmi dôležité. 

3.2 Veliteľ lietadla je zodpovedný za bezpečnosť 
všetkých členov posádky, cestujúcich a nákladu na 
palube od zatvorenia dverí. Veliteľ lietadla je tiež 

zodpovedný za prevádzku a bezpečnosť letúna od 
okamihu, keď je letún pripravený na pohyb za účelom 
vzletu, až do okamihu, keď sa úplne zastaví po 
skončení letu a keď sa motor(-y) použitý(-é) ako 
hlavná(-é) pohonná(-é) jednotka(-y) vypne(-ú). 

3.3 Ak si to vynúti núdzová situácia, pri ktorej je 
ohrozená bezpečnosť lietadla alebo osôb, môže veliteľ 
lietadla urobiť opatrenia, ktorými sa porušia predpisy 
alebo postupy, veliteľ lietadla musí o tom okamžite 
upovedomiť príslušné stanovište letových 
prevádzkových služieb. Ak štát, v ktorom k udalosti 
došlo, požaduje písomné hlásenie, veliteľ lietadla musí 
predložiť toto hlásenie príslušnému úradu daného štátu 
a jeho kópiu príslušnému úradu štátu zápisu do 
registra čo najskôr, najneskôr však do 10 dní. 

3.4 V prípade nehody letúna, pri ktorej došlo 
k ťažkému zraneniu alebo smrti niektorej osoby alebo 
k podstatnému poškodeniu letúna alebo majetku, je 
veliteľ lietadla zodpovedný za podanie správy 
najrýchlejšou možnou cestou najbližšiemu zodpoved-
nému orgánu štátnej správy. 

Poznámka: Výrazy „ťažké zranenie“ alebo 
„podstatné poškodenie letúna“ sú vysvetlené 
v predpise L 13. 

3.5 Veliteľ lietadla musí mať na palube k dispo-
zícii dôležité informácie o pátracích a záchranných 
službách v oblastiach, nad ktorými zamýšľa letieť. 

3.6 Nebezpečný tovar 

Poznámka 1: Ustanovenia o preprave nebezpečných 
tovarov sú uvedené v predpise L 18 Letecká preprava 
nebezpečného tovaru. 

Poznámka 2: V článku 35 Dohovoru o medzinárodnom 
civilnom letectve sú uvedené obmedzenia určitých tried 
nákladu. 

3.7 Užívanie psychoaktívnych látok 

Poznámka: Užívanie psychoaktívnych látok je 
obsiahnuté v predpise L 1, ust. 1.2.7 a v predpise L 2, 
ust. 2.5. 
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HLAVA 4 - PRÍPRAVA LETU A POSTUPY ZA LETU 

4.1 Primeranosť prevádzkových za-
riadení 

Veliteľ lietadla nesmie začať let, pokiaľ sa primeranými 
prostriedkami nezistilo, že pozemné alebo vodné 
plochy a zariadenia, ktoré sú k dispozícii a priamo 
požadované na takýto let a bezpečnú prevádzku 
letúna, sú postačujúce, vrátane spojovacích 
a navigačných prostriedkov. 

Poznámka: „Primeranými prostriedkami“ v tomto 
ustanovení sa rozumie využitie informácií, ktoré sú 
k dispozícii na mieste odletu veliteľovi lietadla buď 
prostredníctvom informácií publikovaných leteckou 
informačnou službou, alebo z iných dosiahnuteľných 
zdrojov. 

4.2 Letiskové prevádzkové minimá 

Veliteľ lietadla nemôže letieť na letisko alebo z letiska 
za horších prevádzkových miním ako sú letiskové 
prevádzkové minimá stanovené leteckým úradom, 
pokiaľ to letecký úrad výslovne neschváli. 

Poznámka: Ak sa má dané letisko použiť ako 
náhradné, môže letecký úrad vyhlásiť preň vyššie 
minimá ako sú tie, ktoré sa uplatňujú pri použití letiska 
ako cieľového. 

4.3 Poučenie pred letom 

4.3.1 Veliteľ lietadla musí zabezpečiť, aby 
členovia posádky a cestujúci boli oboznámení 
s umiestnením a spôsobom použitia: 

a) bezpečnostných pásov a podľa potreby aj 

b) núdzových východov; 

c) záchranných viest; 

d) kyslíkového prístroja; 

e) iného núdzového vybavenia, určeného na 
individuálne použitie, vrátane karty 
bezpečnostných pokynov pre cestujúcich. 

4.3.2 Veliteľ lietadla musí zabezpečiť, aby 
všetky osoby na palube boli oboznámené 
s umiestnením a všeobecným spôsobom použitia 
hlavného núdzového zariadenia, určeného na spoločné 
použitie. 

4.4 Letová spôsobilosť letúna a bezpeč-
nostné opatrenia 

4.4.1 Veliteľ lietadla nesmie začať let, ak sa 
nepresvedčil, že: 

a) Letún je spôsobilý na let, má platné osvedčenie 
o letovej spôsobilosti a na palube sú požadované 
doklady a dokumentácia. 

b) Prístroje a vybavenie zabudované v letúne sú 
vzhľadom k predpokladaným podmienkam letu 
primerané. 

c) Predpísaná údržba bola vykonaná v súlade 
s ustanoveniami hlavy 8 tohto predpisu. 

d) Hmotnosť a poloha ťažiska letúna umožní 
bezpečné vykonanie letu s prihliadnutím na jeho 
predpokladané letové podmienky. 

e) Všetok prepravovaný náklad je správne rozložený 
a bezpečne upevnený. 

f) Prevádzkové obmedzenia letúna obsiahnuté 
v letovej príručke alebo v inom rovnocennom 
dokumente nebudú prekročené. 

4.4.2 Veliteľ lietadla musí mať dostatočné 
informácie o výkonoch pri stúpaní so všetkými 
pracujúcimi pohonnými jednotkami, ktoré mu umožnia 
určiť gradient stúpania, aký sa môže dosiahnuť 
v priebehu odletu, pri skutočných podmienkach vzletu 
a zamýšľanej technike vzletu. 

4.5 Meteorologické informácie 

Veliteľ lietadla sa musí pred začatím letu oboznámiť so 
všetkými dostupnými meteorologickými informáciami 
vhodnými na zamýšľaný let. Príprava na mimoletiskový 
let a na každý let podľa pravidiel letu podľa prístrojov 
musí obsahovať: 

1) preštudovanie dostupných platných meteorolo-
gických správ a predpovedí; 

2) plánovanie náhradných postupov pre prípad, že let 
nebude možné vykonať tak, ako bol plánovaný, 
kvôli poveternostným podmienkam. 

Poznámka: Požiadavky na letové plány sú zahrnuté 
v predpisoch L 2 a L 4444. 

4.6 Obmedzenia vyvolané poveter-
nostnými podmienkami 

4.6.1 Let podľa pravidiel letu za viditeľnosti 

Let, ktorý sa má vykonať podľa pravidiel letu za 
viditeľnosti nesmie začať, pokiaľ posledné 
meteorologické správy alebo kombinácie posledných 
správ a predpovedí neukazujú, že meteorologické 
podmienky na trati alebo jej časti, na ktorej sa má let 
uskutočniť podľa pravidiel letu za viditeľnosti, umožnia 
v danom čase dodržať tieto pravidlá letu. 
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4.6.2 Let podľa pravidiel letu podľa prístrojov 

4.6.2.1 Ak sa požaduje náhradné cieľové 
letisko. 

Let, ktorý sa má vykonať podľa pravidiel letu podľa 
prístrojov nesmie začať, pokiaľ platné informácie 
neukazujú, že podmienky na letisku zamýšľaného 
pristátia a tiež najmenej na jednom náhradnom 
cieľovom letisku budú v čase plánovaného príletu 
rovnaké alebo lepšie ako letiskové prevádzkové 
minimá. 

4.6.2.2 Ak sa náhradné cieľové letisko 
nevyžaduje. 

Let, ktorý sa má vykonať podľa pravidiel letu podľa 
prístrojov na iné letisko, ak sa nevyžaduje náhradné 
letisko nesmie začať, ak 

a) nie je na tomto letisku stanovený postup 
štandardného priblíženia podľa prístrojov; 

b) platné meteorologické informácie neukazujú, že 
dve hodiny pred a dve hodiny po vypočítanom 
čase príletu budú najmenej tieto meteorologické 
podmienky 

1) základňa oblačnosti najmenej 300 m (1 000 ft) 
nad minimom stanoveným na postup 
priblíženia podľa prístrojov, 

2) dohľadnosť najmenej 5,5 km alebo o 4 km 
väčšia ako je postupom určené minimum. 

4.6.3 Letiskové prevádzkové minimá 

4.6.3.1 V lete na letisko zamýšľaného pristátia 
sa nesmie pokračovať, ak posledné dostupné 
meteorologické informácie neukazujú, že na tomto 
letisku, alebo najmenej na jednom náhradnom 
cieľovom letisku budú meteorologické podmienky vo 
vypočítanom čase príletu rovnaké alebo lepšie, ako 
letiskové prevádzkové minimá. 

4.6.3.2 V priblížení podľa prístrojov sa nesmie 
pokračovať za fix vonkajšieho polohového návestidla 
v prípade presného priblíženia alebo pod výšku menšiu 
než 300 m (1 000 ft) nad letiskom v prípade  
nie-presného priblíženia, ak hlásená dohľadnosť alebo 
kontrolná RVR je menšia ako stanovené minimum. 

4.6.3.3 Ak po prelete fixu vonkajšieho 
polohového návestidla v prípade presného priblíženia, 
alebo po klesaní pod 300 m (1 000 ft) nad letiskom 
v prípade nie-presného priblíženia, hlásená dohľadnosť 
alebo kontrolná RVR klesne pod stanovené minimum, 
priblíženie môže pokračovať do DA/H alebo do MDA/H. 
V každom prípade letún nesmie pokračovať v priblížení 
na pristátie za bod, za ktorým by neboli dodržané 
letiskové prevádzkové minimá. 

Poznámka: Kontrolná RVR znamená tú z hodnôt 
hlásených dráhových dohľadností, ak sa RVR hlási 
z viacerých miest (bod dotyku, stredný bod a bod 
zastavenia), ktorá sa používa na určenie toho, či sú 
alebo nie sú splnené prevádzkové minimá. Tam, kde sa 

RVR používa, kontrolná RVR je RVR v bode dotyku, ak 
štátom nie sú stanovené iné kritériá. 

4.6.4 Let v podmienkach námrazy 

Let, ktorý sa má vykonať na trati, na ktorej je hlásená 
alebo sú očakávané podmienky námrazy nesmie začať, 
pokiaľ letún nie je schválený a vybavený na lety 
v takýchto podmienkach. 

4.7 Náhradné cieľové letisko 

Prevádzkovateľ musí zvoliť a uviesť v letovom pláne 
minimálne jedno náhradné cieľové letisko na let 
vykonávaný podľa pravidiel letu podľa prístrojov 
s výnimkou, keď 

a) trvanie letu a prevládajúce meteorologické 
podmienky sú také, že je odôvodnená istota, že vo 
vypočítanom čase príletu na letisko zamýšľaného 
pristátia a v primeranom období pred a po tomto 
čase, sa môže priblíženie a pristátie vykonať 
v podmienkach VMC, alebo 

b) cieľové letisko je osamotené a vhodné náhradné 
letisko nie je k dispozícii. 

4.8 Zásoba pohonných látok a oleja 

4.8.1 Let nesmie začať, ak letún vzhľadom 
na meteorologické podmienky a všetky očakávané 
zdržania za letu nemá dostatočné množstvo pohonných 
látok a oleja na zaistenie bezpečného dokončenia letu 
a ak nie sú splnené podmienky nasledujúceho 
ustanovenia, ktoré možno uplatniť. 

4.8.1.1 Pri lete podľa pravidiel letu podľa 
prístrojov (IFR) musí mať letún najmenej také množstvo 
pohonných látok a oleja, ktoré mu umožní: 

a) ak sa nevyžaduje náhradné cieľové letisko 
(v súlade s ust. 4.6.2.2), letieť na plánované letisko 
a potom ešte 45 minút; 

b) ak sa vyžaduje náhradné cieľové letisko, letieť na 
plánované letisko, odtiaľ na náhradné letisko 
a potom ešte 45 minút. 

Poznámka: Ust. 4.8 nevylučuje zmenu letového 
plánu za letu na iné letisko za predpokladu, že možno 
vyhovieť požiadavkám ust. 4.8 od bodu, v ktorom bol let 
preplánovaný. 

4.9 Zásoba kyslíka 

Veliteľ lietadla sa musí presvedčiť, že je k dispozícii 
dostatočné množstvo kyslíka na dýchanie pre členov 
posádky a cestujúcich na všetky lety v takých 
nadmorských výškach, kde by nedostatok kyslíka 
mohol spôsobiť zníženie schopnosti členov posádky 
alebo mal škodlivé účinky na cestujúcich. 
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Poznámka: Pokyny na zásobu a použitie kyslíka sú 
uvedené v dodatku B. 

4.10 Použitie kyslíka 

Všetci členovia letovej posádky pri výkone funkcií 
nevyhnutných na bezpečnú prevádzku za letu musia 
nepretržite používať kyslíkové prístroje, ak nastanú za 
letu podmienky, na ktoré sa v ust. 4.9 požaduje zásoba 
kyslíka. 

4.11 Núdzové pokyny za letu 

Veliteľ lietadla musí pri núdzovej situácii za letu 
zabezpečiť, aby všetky osoby na palube boli poučené 
o núdzových postupoch príslušných za daných 
okolností. 

4.12 Hlásenie meteorologických podmie-
nok z paluby 

Ak sú zistené meteorologické podmienky z paluby 
lietadla, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť iných 
lietadiel, musí veliteľ lietadla výskyt takýchto podmienok 
čo najskôr ohlásiť. 

4.13 Nebezpečné podmienky za letu 

Nebezpečné podmienky, s ktorými sa letún stretne, 
s výnimkou tých, ktoré sú spojené s meteorologickými 
podmienkami pri lete na trati, musí veliteľ lietadla hlásiť 
čo možno najskôr. Hlásenia musia obsahovať také 
údaje, ktoré môžu byť dôležité pre bezpečnosť iných 
lietadiel. 

4.14 Zdravotná spôsobilosť členov 
letovej posádky 

Veliteľ lietadla je zodpovedný za to, že: 

a) let nezačne, ak ktorýkoľvek člen letovej posádky je 
nespôsobilý vykonávať službu z akejkoľvek príčiny, 
ako je napr. zranenie, choroba, únava, účinky 
psychoaktívnych látok alebo 

b) ak je schopnosť členov letovej posádky vykonávať 
službu podstatne oslabená únavou, nevoľnosťou 
alebo nedostatkom kyslíka, bude let pokračovať 
len na najbližšie vhodné letisko. 

4.15 Pracovné miesta členov letovej 
posádky 

4.15.1 Vzlet a pristátie 

Všetci členovia letovej posádky, ak majú službu 
v pilotnej kabíne, musia byť na svojich miestach.  
 

4.15.2 Let na trati 

Všetci členovia letovej posádky, ak majú službu 
v pilotnej kabíne, musia sa zdržovať na svojom 
pracovnom mieste, vynímajúc prípady, kedy ich 
neprítomnosť je nevyhnutná na výkon funkcií spojených 
s prevádzkou letúna alebo z fyziologických potrieb. 

4.15.3 Bezpečnostné pásy 

Všetci členovia letovej posádky, ak sú na svojom 
pracovnom mieste, musia mať zapnuté bezpečnostné 
pásy. 

4.15.4 Bezpečnostné popruhy 

U letúnov, ktoré sú vybavené bezpečnostnými 
popruhmi, musia ich mať členovia letovej posádky na 
pilotných sedadlách pri vzlete a pristátí zapnuté. 
Ostatní členovia letovej posádky ich musia mať pri 
vzlete a pristátí zapnuté ak im ramenné popruhy 
nebránia vo výkone ich povinností. V takomto prípade 
môžu byť ramenné popruhy rozopnuté, ale 
bezpečnostné pásy musia zostať zapnuté. 

Poznámka: Bezpečnostné popruhy sa skladajú 
z ramenných popruhov a bezpečnostných pásov. 
Bezpečnostné pásy môžu byť použité samostatne. 

4.16 Letové postupy podľa prístrojov 

4.16.1 Pre každú prístrojovú RWY alebo 
letisko, ktoré slúži na lety podľa prístrojov, musí byť 
v súlade s kategorizáciou priblíženia podľa prístrojov 
navrhnutý, schválený a publikovaný jeden alebo viac 
postupov priblíženia podľa prístrojov. 

4.16.2 Všetky letúny prevádzkované v súlade 
s pravidlami letu podľa prístrojov musia dodržovať 
schválené postupy na let podľa prístrojov. 

Poznámka 1: Definície pre kategorizáciu priblíženia 
a pristátia podľa prístrojov sú uvedené v hlave 1. 

Poznámka 2: Informácie pre pilotov o parametroch 
letových postupov a postupoch prevádzky sa 
nachádzajú v L 8168, I. zväzok. Kritéria pre zostavenie 
postupov pre lety za viditeľnosti a lety podľa prístrojov 
sa nachádzajú v PANS-OPS, Volume II. Kritéria pre 
vzdialenosti prekážok a pre postupy použité v určitých 
štátoch môžu byť odlišné od PANS-OPS a poznanie 
týchto odchýlok je pre bezpečnosť letov veľmi dôležité. 

4.17 Inštrukcie - všeobecne 

4.17.1 Letún nesmie rolovať po pohybových 
plochách letiska ak osoba, ktorá letún riadi: 

a) nemá platné oprávnenie vydané prevádzkovateľom 
alebo v prípade prenájmu letúna, prenajímateľom 
alebo jeho zástupcom; 



26 HLAVA 4 - PRÍPRAVA LETU A POSTUPY ZA LETU 

20/1/2007 L 6/II 
   Č. 6 

b) nie je kvalifikovaná na rolovanie letúnom; 

c) nemá oprávnenie na používanie rádiostanice, ak je 
požadované rádiové spojenie; 

d) neobdržala od kompetentnej osoby inštrukcie, 
týkajúce sa plánu letiska, tratí rolovania, značiek, 
svetelných návestidiel, signálov ATC a inštrukcií, 
postupov a frazeológie a nie je schopná riadiť sa 
požadovanými prevádzkovými požiadavkami na 
bezpečný pohyb letúna na letisku. 

4.18 Plnenie paliva s cestujúcimi 
na palube 

4.18.1 Letún sa nesmie plniť palivom, ak 
cestujúci nastupujú, sú na palube alebo vystupujú, ak 
sa tak nedeje pod dohľadom veliteľa lietadla alebo 
kvalifikovaného personálu pripraveného začať a riadiť 
evakuáciu letúna najlepším a najrýchlejším možným 
spôsobom. 

 

4.18.1 Ak sa letún plní palivom a cestujúci sú 
na palube, nastupujú alebo vystupujú, musí sa 
udržiavať obojsmerné spojenie palubným 
dorozumievacím systémom alebo inými vhodnými 
prostriedkami medzi pozemným leteckým personálom 
dohliadajúcim na plnenie a veliteľom lietadla alebo iným 
kvalifikovaným personálom podľa 4.18.1. 

Poznámka 1: Ust. 4.18.1 nevyžaduje bezpodmienečne 
použiť pri plnení paliva vysunutie vlastných schodov 
letúna alebo otvorenie núdzových východov. 

Poznámka 2: Ustanovenia týkajúce sa plnenia lietadiel 
palivom sú uvedené v predpise L 14 a v The Airport 
Service Manual (Doc 9137), Part 1 and 8. 

Poznámka 3: Ďalšie bezpečnostné opatrenia sa musia 
vykonať pri plnení iným palivom ako leteckým 
petrolejom alebo ak vzniká pri plnení zmes leteckého 
petroleja s inými palivami pre turbínové motory alebo 
ak sa použije otvorená plniaca linka. 
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HLAVA 5 - PREVÁDZKOVÉ OBMEDZENIA DANÉ VÝKONMI LETÚNOV 

5.1 Letún sa musí prevádzkovať 

a) v súlade s osvedčením o letovej spôsobilosti alebo 
v súlade s rovnocenným schváleným dokumentom; 

b) v medziach prevádzkových obmedzení predpí-
saných zodpovedným orgánom štátnej správy; 

c) s obmedzením hmotnosti v zmysle osvedčenia 
o hlukovej spôsobilosti lietadla vydaného podľa 
predpisu Annex 16, Volume I; výnimkou je prípad, 
keď oprávnený úrad štátu, na území ktorého sa 
letisko nachádza, stanovil inak (špecifické okolnosti 
letiska alebo RWY, ktorá sa môže prevádzkovať 
bez problému s hlukovým zaťažením). 

5.2 Všetky štítky, nápisy a značenia na 
prístrojoch alebo ich kombinácie obsahujúce 
prevádzkové obmedzenia, ktoré sú zodpovedným 
orgánom štátnej správy predpísané, musia byť v letúne 
viditeľne umiestnené. 

Poznámka: Ustanovenia predpisu Annex 8 
Airworthiness of Aircraft, Parts IIIA & IIIB, sa vzťahujú 
na všetky letúny s maximálnou vzletovou hmotnosťou 
nad 5 700 kg (12 500 libier), ktoré sú určené na 
dopravu cestujúcich, nákladu alebo pošty v leteckej 
prevádzke. 



 

 

 

ZÁMERNE NEPOUŽITÉ 
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HLAVA 6 - PALUBNÉ PRÍSTROJE A VYBAVENIE 

Poznámka: Špecifikácia palubného spojovacieho 
a navigačného vybavenia je uvedená v hlave 7. 

6.1 Všetky letúny pri všetkých letoch 

6.1.1 Všeobecne 

Okrem minimálneho vybavenia nevyhnutného na 
vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti, musia byť 
v letúne zabudované alebo k dispozícii prístroje, 
vybavenie a letová dokumentácia, ktoré sú predpísané 
v nasledujúcich ustanoveniach, a to s ohľadom na 
použitý letún a na podmienky, za ktorých sa let vykoná. 
Predpísané prístroje a vybavenie vrátane ich inštalácie, 
musia byť schválené alebo uznané leteckým úradom 
štátu zápisu do registra. 

6.1.2 Prístroje 

Všetky letúny musia byť vybavené takými prístrojmi, 
ktoré umožnia letovej posádke kontrolovať dráhu letu 
letúna, vykonávať všetky manévre v súlade 
s požadovanými postupmi a dodržovať prevádzkové 
obmedzenia letúna v predpokladaných prevádzkových 
podmienkach. 

6.1.3 Vybavenie 

6.1.3.1 Všetky letúny pri všetkých letoch. 

6.1.3.1.1 Všetky letúny pri všetkých letoch musia byť 
vybavené: 

a) ľahko prístupnými prostriedkami prvej pomoci; 

b) prenosnými hasiacimi prístrojmi, ktoré pri použití 
vzduch vo vnútri letúna nebezpečne neznečistia; 
aspoň jeden hasiaci prístroj sa musí umiestniť 

1) v pilotnej kabíne, 

2) v každej časti pre cestujúcich, ktorá je 
oddelená od pilotnej kabíny a nie je ľahko 
prístupná pilotovi alebo druhému pilotovi; 

c)  

1) sedadlom alebo ležadlom pre každú osobu 
staršiu ako dva roky, 

2) bezpečnostným pásom pre každé sedadlo 
a zostavou bezpečnostných pásov pre každé 
ležadlo; 

d) dokladmi a dokumentáciou, ak sa na ne 
nevzťahuje ustanovenie dodatkov 1 a 3 tohto 
predpisu: 

1) osvedčením o zápise do Registra lietadiel 
Slovenskej republiky, 

2) osvedčením o letovej spôsobilosti, 

3) osvedčením o hlukovej spôsobilosti lietadla, ak 
sa požaduje pre daný letún predpisom Annex 
16, Volume I, 

4) povolením na zriadenie a prevádzku palubnej 
rádiostanice, ak je letún ňou vybavený, 

5) letovou príručkou, 

6) dokladom o poistení zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou lietadla, 

7) palubným denníkom alebo dokladom, ktorý ho 
nahradzuje, 

8) podaným letovým plánom, ak je jeho podanie 
požadované, 

9) platnými mapami vyhovujúcimi pre trať 
plánovaného letu a pre každú ďalšiu trať, 
o ktorej možno predpokladať, že na ňu môže 
byť let odklonený, 

10) postupmi pre veliteľa lietadla, proti ktorému sa 
zakročuje, požadovanými predpisom L 2, 

11) vizuálnymi signálmi, uvedenými v predpise 
L 2, používanými zakročujúcim lietadlom 
a lietadlom, proti ktorému sa zakročuje; 

e) náhradnými elektrickými poistkami príslušných 
menovitých hodnôt na výmenu tých poistiek, ktoré 
sú prístupné za letu. 

6.1.3.1.2 Všetky letúny pri všetkých letoch musia 
byť na účely pátrania a záchrany vybavené signálnymi 
kódmi zem-vzduch. 

6.1.3.1.3 Všetky letúny pri všetkých letoch musia 
byť vybavené bezpečnostnými popruhmi na všetkých 
sedadlách členov letovej posádky. 
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6.1.4 Označenie miest na vniknutie do trupu 
letúna 

 

 

Obr. 6 - 1 Označenie miest na vniknutie 
 
6.1.4.1 Ak sú na trupe letúna označené miesta, 
ktorými môžu v prípade núdze vniknúť do letúna 
záchranné jednotky, musia byť tieto miesta označené 
spôsobom podľa obr. 6-1. Označenie sa musí vykonať 
červenou alebo žltou farbou, v prípade potreby sa 
orámuje bielou farbou, aby kontrastovalo s pozadím. 

6.1.4.2 Ak je vzdialenosť medzi rohovými značkami 
väčšia ako 2 m, musia byť medzi nimi vložené ďalšie 
značky rozmerov 9 cm x 3 cm tak, aby vzdialenosť 
medzi susednými značkami nebola väčšia ako 2 m. 

Poznámka: Toto ustanovenie neznamená povinnosť 
vyznačovať miesta, ktorými možno do letúna vniknúť. 

6.2 Všetky letúny pri letoch VFR 

6.2.1 Všetky letúny pri letoch VFR musia byť 
vybavené: 

a) magnetickým kompasom; 

b) presnými palubnými hodinami, udávajúcimi hodiny, 
minúty a sekundy; 

c) citlivým tlakovým výškomerom; 

d) rýchlomerom; 

e) ďalšími prístrojmi alebo vybavením, ktoré môže 
predpísať zodpovedný orgán štátnej správy. 

6.2.2 Všetky letúny vykonávajúce lety VFR ako 
riadené lety, musia byť vybavené v súlade s ust. 6.6. 

6.3 Všetky letúny pri letoch nad vodou 

6.3.1 Vodné letúny 

Všetky vodné letúny pri všetkých letoch musia byť 
vybavené: 

a) záchrannou vestou alebo rovnocenným 
individuálnym záchranným plávacím prostriedkom 
pre každú osobu na palube; tieto musia byť 
uložené tak, aby boli ľahko dostupné zo sedadla 
alebo z ležadla cestujúceho; 

b) zariadením na vysielanie zvukových signálov 
predpísaných v Medzinárodnom poriadku na 
zabránenie zrážkam na mori; 

c) kotvou a kotevným lanom; 

d) vlečnou plávacou kotvou, ak je to nevyhnutné na 
uľahčenie manévrovania. 

Poznámka: Vodné letúny zahŕňajú aj obojživelné 
letúny používané ako vodné. 

6.3.2 Pozemné letúny 

6.3.2.1 Jednomotorové letúny 

Všetky pozemné jednomotorové letúny, ktoré 
prelietavajú vodnú plochu na trati tak, že sú od pobrežia 
vo vzdialenosti väčšej, ako je tá, ktorú môžu dosiahnuť 
kĺzavým letom, musia byť vybavené záchrannou vestou 
alebo rovnocenným záchranným plávacím prostried-
kom pre každú osobu na palube; tieto musia byť 
uložené tak, aby boli ľahko dostupné zo sedadla alebo 
z ležadla cestujúceho. 

Poznámka: Pozemné letúny zahŕňajú aj obojživelné 
letúny používané ako pozemné.  
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6.3.3 Všetky letúny pri diaľkových letoch nad 
vodou 

Všetky letúny pri diaľkových letoch nad vodou musia 
byť vybavené: 

a) ak prelietavajú vodnú plochu vo vzdialenosti väčšej 
ako 93 km (50 NM) od pobrežia, kde je možné 
vykonať núdzové pristátie: 

- záchrannou vestou alebo rovnocenným 
individuálnym záchranným plávacím 
prostriedkom pre každú osobu na palube; tieto 
musia byť uložené tak, aby boli ľahko dostupné 
zo sedadla alebo z ležadla cestujúceho; 

b) ak jednomotorové letúny prelietavajú vodnú plochu 
vo vzdialenosti väčšej ako 185 km (100 NM) od 
pobrežia, kde je možné vykonať núdzové pristátie, 
alebo ak viacmotorové letúny, ktoré môžu 
pokračovať v lete s jedným nepracujúcim motorom, 
prelietavajú vodnú plochu vo vzdialenosti väčšej 
ako 370 km (200 NM) od pobrežia, kde je možné 
vykonať núdzové pristátie 

1) záchrannými člnmi v dostatočnom počte pre 
všetky osoby na palube a uloženými tak, aby 
sa v prípade núdze mohli pohotovo použiť 
a vybavenými záchrannými prostriedkami, 
vrátane prostriedkov na prežitie, príslušnými 
na daný let, 

2) pyrotechnickými prostriedkami na signalizáciu 
tiesne, opísanú v predpise L 2. 

6.4 Všetky letúny pri letoch nad určenými 
zemskými oblasťami 

Letúny pri letoch nad zemskými oblasťami, ktoré 
príslušný štát určí ako oblasti, kde pátranie a záchrana 
by boli zvlášť obťažné, musia byť vybavené zariadením 
na signalizáciu a záchranným vybavením, vrátane 
prostriedkov na prežitie, príslušným pre prelietavanú 
oblasť. 

6.5 Všetky letúny pri letoch vo veľkých 
výškach 

6.5.1 Všetky letúny musia byť na vykonávanie 
letov vo veľkých výškach vybavené zásobníkmi kyslíka 
a dýchacími prístrojmi, ktoré zabezpečia požadované 
množstvo a dodávku kyslíka podľa ust. 4.9. 

6.5.2 Letúny, ktorých individuálne osvedčenie 
o letovej spôsobilosti bolo prvýkrát vydané 
1. 1. 1990 alebo neskôr 

Letúny s pretlakovou kabínou musia byť na 
vykonávanie letov vo veľkých výškach, v ktorých je 
atmosférický tlak nižší ako 376 hPa, vybavené 
zariadením poskytujúcim letovej posádke spoľahlivú 
signalizáciu každej nebezpečnej straty pretlaku. 

6.5.3 Letúny, ktorých osvedčenie o letovej 
spôsobilosti bolo prvýkrát vydané pred 1. 1. 1990 musia 
byť podľa možnosti vybavené podľa ust. 6.5.2. 

6.6 Všetky letúny prevádzkované podľa 
pravidiel letu podľa prístrojov 

Všetky letúny pri letoch podľa pravidiel letu podľa 
prístrojov alebo v podmienkach, kedy sa letún nemôže 
udržať v požadovanej polohe bez údajov jedného alebo 
viacerých letových prístrojov, musia byť vybavené 
týmito prístrojmi: 

a) magnetickým kompasom; 

b) presnými palubnými hodinami udávajúcimi hodiny, 
minúty a sekundy; 

c) dvoma citlivými tlakovými výškomermi; 

Poznámka: Citlivý výškomer schváleného typu, 
zabudovaný v súlade s požiadavkami predpisu o letovej 
spôsobilosti, je možné považovať za jeden z oboch 
uvedených výškomerov. 

d) systémom na indikáciu vzdušnej rýchlosti letu 
s prostriedkami na vylúčenie účinkov vlhkosti 
a námrazy; 

e) zatáčkomerom s priečnym sklonomerom; 

f) ukazovateľom letovej polohy (umelým horizontom); 

g) ukazovateľom kurzu (smerovým zotrvačníkom); 

Poznámka: Požiadavky e), f), g) sa môžu splniť 
kombináciou prístrojov alebo združenými letovými 
riadiacimi systémami, ak sa zachová taká istá ochrana 
pred celkovou poruchou, akú majú tri samostatné 
prístroje. 

h) prostriedkami indikácie správnej činnosti napájania 
gyroskopických prístrojov; 

i) prístrojom udávajúcim v pilotnej kabíne teplotu 
vonkajšieho vzduchu; 

j) variometrom; 

k) ďalšími prístrojmi a vybavením, ktoré môže 
predpísať zodpovedný orgán štátnej správy na 
splnenie publikovaných požiadaviek na navigáciu 
a riadenie letovej prevádzky. 

6.6.1 Lety jednomotorových lietadiel podľa 
pravidiel letu podľa prístrojov 

Na lety jednomotorových letúnov IFR platia všetky 
súvisiace ustanovenia tohto predpisu a obmedzenia 
vydané zodpovedným orgánom štátnej správy. 
Spôsobilosť letúna vykonávať lety IFR schvaľuje 
zodpovedný orgán štátnej správy individuálne. 

6.7 Všetky letúny pri letoch v noci 

Musia byť vybavené: 

a) všetkým vybavením uvedeným v ust. 6.6; 
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b) svetlami požadovanými v predpise L 2 na 
lietadlách za letu alebo pri prevádzke na pohybovej 
ploche letiska; 

Poznámka: Požiadavky na dodržanie požiadaviek 
predpisu L 2 na navigačné svetlá sú uvedené 
v dodatku. Všeobecné charakteristiky na svetlá sú 
špecifikované v Annex 8. Podrobné charakteristiky na 
dodržanie požiadaviek predpisu L 2 na lietadlá za letu 
alebo pri prevádzke na pohybovej ploche sú uvedené 
v Airworthiness Manual (Doc 9760). 

c) pristávacím svetlometom; 

d) osvetlením všetkých letových prístrojov a zariadení 
nevyhnutných na zaistenie bezpečnej prevádzky 
letúna; 

e) osvetlením všetkých priestorov pre cestujúcich; 

f) elektrickým svietidlom na každom pracovnom 
mieste člena letovej posádky. 

6.8 Všetky letúny zodpovedajúce 
požiadavkám na úroveň hluku podľa 
Annex 16, Volume I 

Všetky letúny musia mať na palube dokument, ktorý 
osvedčuje ich úroveň hluku. 

Poznámka: Toto osvedčenie môže byť uvedené 
v ktoromkoľvek palubnom doklade schválenom 
zodpovedným orgánom štátnej správy. 

6.9 Požiadavky na vybavenie letúnov 
výstražným systémom na blízkosť terénu 
(GPWS) 

6.9.1 Všetky letúny s turbínovými motormi 
s maximálnou osvedčenou vzletovou hmotnosťou 
väčšou ako 5 700 kg alebo schválené na dopravu viac 
ako 9 cestujúcich, ktorých individuálne osvedčenie 
letovej spôsobilosti bolo vydané po 1. januári 2004, 
musia byť vybavené GPWS, ktorý má funkciu 
hodnotenia reliéfu terénu pred letúnom na vyhnutie sa 
tomuto terénu. 

6.9.2 Od 1. januára 2007 všetky letúny s turbí-
novými motormi s maximálnou osvedčenou vzletovou 
hmotnosťou väčšou ako 5 700 kg alebo schválené na 
dopravu viac ako 9 cestujúcich, musia byť vybavené 
výstražným systémom na blízkosť terénu, ktorý má 
funkciu hodnotenia reliéfu terénu pred letúnom 
na vyhnutie sa tomuto terénu. 

6.9.3 Odporúčanie: Všetky letúny s turbínovými 
motormi s maximálnou osvedčenou vzletovou 
hmotnosťou 5 700 kg alebo menej a schválené na 
dopravu viac ako 5, ale nie viac ako 9 cestujúcich, by 
mali byť vybavené výstražným systémom na blízkosť 
terénu, ktorý má funkciu hodnotenia reliéfu terénu pred 
letúnom na vyhnutie sa tomuto terénu. 

6.9.4 Odporúčanie: Všetky letúny s piestovými 
motormi s maximálnou osvedčenou vzletovou 
hmotnosťou väčšou ako 5 700 kg alebo schválené na 
dopravu viac ako 9 cestujúcich, by mali byť vybavené 

výstražným systémom na blízkosť terénu, ktorý má 
funkciu hodnotenia reliéfu terénu pred letúnom 
na vyhnutie sa tomuto terénu. 

6.9.5 GPWS musí automaticky poskytnúť letovej 
posádke jasné a včasné varovanie, ak je letún 
v potenciálne nebezpečnej blízkosti povrchu zeme. 

6.9.6 GPWS musí poskytovať výstrahu minimálne 
za nasledovných okolností: 

1) nadmerná rýchlosť klesania, 

2) nadmerný úbytok výšky po vzlete alebo 
nevydarenom priblížení a 

3) nebezpečná blízkosť terénu. 

6.9.7 Odporúčanie: Všetky letúny poháňané 
turbínovými motormi s maximálnou osvedčenou 
vzletovou hmotnosťou väčšou ako 5 700 kg alebo 
schválené na prepravu viac ako 9 cestujúcich, majú byť 
vybavené výstražným systémom na blízkosť terénu, 
ktorý má funkciu hodnotenia reliéfu terénu pred letúnom 
na vyhnutie sa tomuto terénu. 

6.10 Letové zapisovače 

Poznámka: Kombinované zapisovače (FDR/CVR) sa 
môžu použiť na splnenie požiadavky na vybavenie 
letovými zapisovačmi len za podmienok stanovených 
týmto predpisom. 

Letové zapisovače obsahujú: 

1) zapisovače letových údajov, 

2) hlasové zapisovače kabíny. 

Podrobné informácie o letových zapisovačoch sú 
uvedené v prílohe A. 

6.10.1 Typy zapisovačov letových údajov 

6.10.1.1 Zapisovač letových údajov typ I musí 
zaznamenať parametre nevyhnutné na presné určenie 
dráhy letu, rýchlosti, letovej polohy, výkonu pohonných 
jednotiek, konfigurácie a režimu letu. 

6.10.1.2 Zapisovač letových údajov typ II a typ IIA 
musí zaznamenať parametre nevyhnutné na presné 
určenie dráhy letu, rýchlosti, letovej polohy, výkonu 
pohonných jednotiek a konfigurácie polôh zariadení na 
zmenu vztlaku a odporu. 

6.10.1.3 Zapisovače letových údajov so záznamom 
na kovovú pásku sa nesmú používať. 

6.10.1.4 Odporúčanie: Analógové zapisovače 
údajov používajúce frekvenčnú moduláciu (FM) by sa 
nemali používať od 5. novembra 1998. 

6.10.1.4.1 Od 1. januára 2003 sa nesmú používať 
zapisovače letových údajov so záznamom na 
fotografický film. 

6.10.1.5 Všetky letúny vybavené na prenos dát, 
ktorým bude prvýkrát vydané individuálne osvedčenie 
letovej spôsobilosti po 1. januári 2005 a tie, ktoré musia 
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byť vybavené zapisovačom zvuku v kabíne, musia 
zaznamenávať na letový zapisovač všetku komunikáciu 
cez dátové spojenie z letúna aj do letúna. Minimálna 
dĺžka záznamu musí byť rovnaká ako u zapisovača 
zvuku v kabíne a musí byť súvzťažná so 
zaznamenaným zvukom v kabíne. 

6.10.1.5.1 Od 1. januára 2007 všetky letúny 
vybavené na prenos dát, u ktorých sa požaduje, aby 
boli vybavené zapisovačom zvuku v kabíne, musia 
zaznamenávať na letový zapisovač všetku komunikáciu 
cez dátové spojenie z letúna aj k letúnu. Minimálna 
dĺžka záznamu musí byť rovnaká ako u zapisovača 
zvuku v kabíne a musí byť súvzťažná so 
zaznamenaným zvukom v kabíne. 

6.10.1.5.2 Musí sa zaznamenať dostatok 
informácií na to, aby sa dal odvodiť obsah správy 
dátovej komunikácie a kedykoľvek je to možné čas, 
kedy bola správa zobrazená posádke alebo 
generovaná posádkou. 

Poznámka: Dátová komunikácia zahŕňa okrem iného 
automatické závislé sledovanie – kontrakt (ADS-C), 
dátové spojenie „riadiaci-pilot“ (CPDLC), letové 
informačné služby dátovej komunikácie (D-FIS) 
a správy leteckého prevádzkového riadenia. 

6.10.1.6 Všetky letúny s maximálnou osvedčenou 
vzletovou hmotnosťou väčšou ako 5 700 kg musia byť 
vybavené buď zapisovačom letových údajov 
a hlasovým zapisovačom kabíny, alebo dvoma 
kombinovanými zapisovačmi (FDR/CVR). 

6.10.1.7 Zapisovač letových údajov typ I A musí 
zaznamenávať parametre požadované na presné 
stanovenie dráhy letu, rýchlosti, polohy, výkonu 
motora, konfigurácie a prevádzky letúna. V ďalších 
ustanoveniach sú uvedené parametre, ktoré spĺňajú 
požiadavky na zapisovač letových údajov typu I A. 
Parametre, ktoré nie sú označené hviezdičkou (*), sú 
záväzné parametre, ktoré sa musia zaznamenávať. 
Parametre, ktoré sú označené hviezdičkou (*), sa 
musia zaznamenať, ak zdroj informačných údajov 
parametra je používaný systémami letúna alebo 
letovou posádkou pri prevádzke letúna. 

6.10.1.7.1 Parametre požadované na určenie 
letovej dráhy a rýchlosti sú: 

- tlaková výška, 

- indikovaná vzdušná rýchlosť alebo kalibrovaná 
vzdušná rýchlosť, 

- stav: vo vzduchu a na zemi a ak je to možné 
každého snímača styku so zemou na pristávacom 
zariadení, 

- celková teplota alebo teplota vonkajšieho vzduchu, 

- kurz (základná referencia pre letovú posádku), 

- normálové zrýchlenie, 

- priečne zrýchlenie, 

- pozdĺžne zrýchlenie (os telesa), 

- čas alebo odpočet relatívneho času, 

 

- navigačné údaje* - uhol znosu, rýchlosť vetra, 
smer vetra, zemepisná šírka/zemepisná dĺžka, 

- traťová rýchlosť (rýchlosť voči zemi)* a 

- údaj o výške z rádiovýškomera*. 

6.10.1.7.2 Parametre požadované na určenie 
polohy sú: 
- priečny sklon (náklon), 
- pozdĺžny sklon (klopenie), 
- uhol bočného sklzu alebo uhol sunutia* a 
- uhol nábehu*. 

6.10.1.7.3 Parametre požadované na určenie 
výkonu motora sú: 

- výkon/ťah motora - propulzívny ťah/výkon na 
každom motore, poloha páky ovládania 
ťahu/výkonu v kabíne, 

- stav obracača ťahu*, 
- povel na ťah motora*, 
- cieľový ťah motora*, 
- poloha ventilu odpúšťania vzduchu z motora* a 

- dodatočné parametre motora* - EPR, N1, 
indikovaná úroveň vibrácií, N2, EGT, TLA, prietok 
paliva, poloha páky uzavretia prívodu paliva, N3. 

6.10.1.7.4 Parametre požadované na určenie 
konfigurácie sú: 

- poloha „trimmer“ priečneho riadenia, 

- klapky* - poloha klapky na odtokovej hrane, 
nastavená poloha ovládacieho prvku v kabíne, 

- sloty* - poloha klapky na nábežnej hrane (slotu), 
nastavená poloha ovládacieho prvku v kabíne, 

- podvozok* - podvozok, poloha ovládača podvozka, 

- poloha „trimmer“ smerového riadenia*, 

- poloha „trimmer“ výškového riadenia*, 

- poloha ovládacieho prvku „trimmer“ priečneho 
riadenia v pilotnej kabíne*, 

- poloha ovládacieho prvku „trimmer“ smerového 
riadenia v pilotnej kabíne*, 

- poloha ovládacieho prvku „trimmer“ výškového 
riadenia v pilotnej kabíne* a 

- spojlery a vzdušná brzda* - poloha spojlera, poloha 
ovládacieho prvku spojlera, poloha vzdušnej brzdy, 
poloha ovládacieho prvku vzdušnej brzdy, 

- poloha ovládacieho prvku odnámrazovacej a/alebo 
protinámrazovej sústavy*, 

- tlak hydrauliky (každý systém)*, 

- množstvo paliva*, 

- stav zbernice elektrického okruhu striedavého 
prúdu*, 

- stav zbernice elektrického okruhu jednosmerného 
prúdu*, 
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- poloha ventilu odpúšťania vzduchu z pomocnej 
energetickej jednotky* a 

- vypočítaná poloha ťažiska*. 

6.10.1.7.5 Parametre požadované na určenie 
činnosti sú: 

- varovania, 

- základné prvky riadenia a vstupy do riadenia od 
pilota: os priečna, os pozdĺžna, os normálová 
(kolmá), 

- prelet nad polohovým návestidlom, 

- zvolený kmitočet každého navigačného prijímača, 

- ručné kľúčovanie pri rádiovysielaní a synchroni-
začný odkaz s CVR/FDR, 

- mód a stav pripojenia autopilota/automatického 
plynu/AFCS*, 

- zvolené nastavenie barometrického tlaku* - pilot, 
druhý pilot, 

- zvolená nadmorská výška (všetky pilotom voliteľné 
módy činnosti)*, 

- zvolená rýchlosť (všetky pilotom voliteľné módy 
činnosti)*, 

- zvolené Machovo číslo (všetky pilotom voliteľné 
módy činnosti)*, 

- zvolená vertikálna rýchlosť (všetky pilotom voliteľné 
módy činnosti)*, 

- zvolený kurz (všetky pilotom voliteľné módy 
činnosti)*, 

- zvolená letová dráha (všetky pilotom voliteľné módy 
činnosti)* - smer/DSTRK, uhol letovej dráhy, 

- zvolená výška rozhodnutia*, 

- formát zobrazenia EFIS* - pilot, druhý pilot, 

- formát zobrazenia: viacúčelové/motory/výstražné*, 

- stav GPWS/TAWS/GCAS* - zvolený mód 
zobrazenia terénu, vrátane stavu náhleho 
zobrazenia, predbežné výstrahy pred terénom, 
výstrahy aj varovania a odporúčania, poloha 
hlavného vypínača, 

- varovania nízkeho tlaku* - hydraulický tlak, 
pneumatický tlak, 

- porucha počítača*, 

- strata kabínového tlaku*, 

- TCAS/ACAS*, 

- detekcia ľadu*, 

- varovanie pri vibráciách každého motora*, 

- varovanie prekročenia teplôt na každom motore*, 

- varovanie nízkeho tlaku oleja na každom motore*, 

- varovanie prekročenia otáčok na každom motore*, 

- varovanie pred strihom vetra*, 

 

- prevádzková ochrana pred pádovou rýchlosťou, 
aktivácia trasenia do riadenia a automatického 
potlačenia*, 

- všetky vstupné sily do riadenia - vstupné sily do 
volantu riadenia, páky riadenia, pedálov nožného 
riadenia*, 

- vertikálna odchýlka* - zostupový rádiomaják ILS, 
prevýšenie MLS, dráha priblíženia GNSS, 

- horizontálna odchýlka* - kurzový rádiomaják ILS, 
azimut MLS, dráha priblíženia GNSS, 

- vzdialenosti udávané DME 1 a DME 2*, 

- referencia na základný navigačný systém* - 
GNSS, INS, VOR/DME, MLS, Loran C, ILS, 

- brzdy* - tlak v pravej a v ľavej brzde, poloha 
pedálu pravej a ľavej brzdy, 

- dátum*, 

- značka udalosti*, 

- použitý priehľadový displej* a 

- zapnutie para-vizuálneho displeja*. 

Poznámka 1: Požiadavky na parametre zahŕňajúce 
rozsah, zber, presnosť a rozlíšenie sú obsiahnuté 
v dokumente organizácie EUROCAE Minimum 
Operational Performance Specification (MOPS) pre 
systémy zapisovačov letových údajov alebo 
v ekvivalentných dokumentoch. 

Poznámka 2: Počet zaznamenávaných parametrov 
závisí od zložitosti letúna. Parametre, ktoré nie sú 
označené hviezdičkou (*), sa zaznamenávajú bez 
ohľadu na zložitosť letúna. Parametre označené 
hviezdičkou (*), sa zaznamenávajú ak zdroj informácií 
parametra je používaný systémom letúna alebo letovou 
posádkou pri prevádzke letúna. 

6.10.2 Zapisovače letových údajov - dĺžka záznamu 

Zapisovače letových údajov musia byť schopné 
zachovať informácie zaznamenané za posledných 25 
hodín svojej prevádzky. 

6.10.3 Zapisovače letových údajov letúnov, ktorých 
individuálne osvedčenie letovej spôsobilosti 
bolo vydané po 1. januári 1989 

6.10.3.1 Všetky letúny s maximálnou osvedčenou 
vzletovou hmotnosťou väčšou ako 27 000 kg musia byť 
vybavené zapisovačom letových údajov typu I. 

6.10.3.2 Všetky letúny s maximálnou osvedčenou 
vzletovou hmotnosťou väčšou ako 5 700 kg až do 27 
000 kg vrátane, musia byť vybavené zapisovačom 
letových údajov typu II. 

6.10.4 Zapisovače letových údajov letúnov, ktorým 
bude individuálne osvedčenie letovej 
spôsobilosti  prvýkrát vydané po 1. januári 
2005 

Všetky letúny s maximálnou osvedčenou vzletovou 
hmotnosťou väčšou ako 5 700 kg musia byť vybavené 
zapisovačom letových údajov typu I A. 
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6.10.5 Zapisovače zvuku v kabíne letúna, 
ktorým individuálne osvedčenia o letovej 
spôsobilosti boli prvýkrát vydané po 
1. januári 1987 a neskôr 

Poznámka: Výkonnostné požiadavky na zapisovače 
zvuku v kabíne sú uvedené v  dokumente organizácie 
EUROCAE, Minimum Operational Performance 
Specifikation (MOPS) pre systémy zapisovačov 
letových údajov alebo v ekvivalentných dokumentoch. 

6.10.5.1 Všetky letúny s maximálnou osvedčenou 
vzletovou hmotnosťou väčšou ako 27 000 kg musia byť 
vybavené hlasovým zapisovačom kabíny, ktorý 
zaznamená hlasy v kabíne posádky v priebehu letu. 

6.10.5.2 Odporúčanie: Všetky letúny s maximálnou 
osvedčenou vzletovou hmotnosťou väčšou ako 
5 700 kg až do 27 000 kg vrátane, by mali byť 
vybavené zapisovačom zvuku v kabíne, ktorý 
zaznamená zvuk v kabíne posádky v priebehu letu. 

6.10.6 Zapisovače zvuku v kabíne - dĺžka záznamu 

6.10.6.1 Zapisovače zvuku v kabíne musia byť 
schopné zachovať informácie zaznamenané najmenej 
za posledných 30 minút prevádzky. 

6.10.6.2 Odporúčanie: Zapisovače zvuku v kabíne 
letúnov s maximálnou osvedčenou vzletovou 
hmotnosťou väčšou ako 5 700 kg, ktorých individuálne 
osvedčenie letovej spôsobilosti bolo prvýkrát vydané 1. 
januára 1990 alebo neskôr, by mali byť schopné 
zachovať informácie zaznamenané počas posledných 
dvoch hodín prevádzky. 

6.10.6.3 Zapisovače zvuku v kabíne inštalované 
v letúnoch s maximálnou osvedčenou vzletovou 
hmotnosťou väčšou ako 5 700 kg, ktorým bude 
individuálne osvedčenie letovej spôsobilosti prvýkrát 
vydané po 1. januári 2003, musia byť schopné uchovať 
zaznamenané informácie z najmenej posledných dvoch 
hodín činnosti zapisovača. 

6.10.7 Konštrukcia a inštalácia letových zapiso-
vačov 

Letové zapisovače sa musia konštruovať, umiestniť 
a inštalovať tak, aby sa mohli zaznamenané informácie 
zachovať, reprodukovať a prepísať. Letové zapisovače 
musia vyhovovať predpísanej úrovni nárazuvzdornosti 
a ohňovzdornosti. 

Poznámka: Priemyselné požiadavky na nárazu-
vzdornosť a ohňovzdornosť sú uvedené v dokumen-
toch Európskej organizácie pre civilnú leteckú 
elektroniku ED55 a ED56A (European Organisation for 
Civil Aviaton Electronics, EUROCAE). 

6.10.8 Prevádzka letových zapisovačov 

6.10.8.1 Letové zapisovače sa nesmú počas letu 
vypnúť. 

6.10.8.2 Na zachovanie záznamov letového 
zapisovača sa musí zapisovač vypnúť po skončení 
letu, v priebehu ktorého došlo k nehode alebo 
incidentu. 

Tento zapisovač sa môže znovu zapnúť až po 
vykonaní úkonov, ktoré sú stanovené v súlade 
s predpisom L 13. 

Poznámka 1: Potrebu vybratia letových zapisovačov 
z lietadla určí vyšetrujúci orgán, ktorý vedie 
vyšetrovanie, podľa závažnosti udalosti a okolností, 
vrátane vplyvu na leteckú prevádzku. 

Poznámka 2: Povinnosti veliteľa lietadla pokiaľ ide 
o uchovanie záznamov letového zapisovača sú 
uvedené v 6.10.9. 

6.10.9 Záznamy letových zapisovačov 

Veliteľ lietadla musí zabezpečiť v najväčšom možnom 
rozsahu zachovanie všetkých záznamov zapisovača 
letových údajov letúna, ktorý sa podieľal na nehode 
alebo incidente a ak je to nutné aj príslušných 
zapisovačov. Veliteľ lietadla musí zaistiť bezpečnú 
úschovu záznamov a zapisovačov až do ich 
odovzdania stanoveného v súlade s predpisom L 13. 

6.10.10 Udržiavanie prevádzkyschopnosti letových 
zapisovačov 

Na zabezpečenie nepretržitej prevádzkyschopnosti 
zapisovačov sa musia vykonávať prevádzkové kontroly 
a vyhodnotenia záznamov zo systémov zapisovača 
letových údajov a hlasového zapisovača kabíny. 

Poznámka: Postupy kontroly systémov zapisovača 
letových údajov a zapisovača zvuku v kabíne sú 
uvedené v prílohe A. 

6.11 Indikátor Machovho čísla 

Všetky letúny s obmedzením rýchlosti vyjadreným 
Machovým číslom musia byť vybavené indikátorom 
tejto veličiny. 

Poznámka: Nevylučuje sa použitie rýchlomera na 
odvodenie Machovho čísla na potreby letových 
prevádzkových služieb. 

6.12 Núdzový vysielač polohy (Emergency 
Locator Transmitter; ELT) 

6.12.1 Všetky letúny, ktorých individuálne osvedče-
nie letovej spôsobilosti bolo prvýkrát vydané po 
1. januári 2002, prevádzkované vo väčších vzdiale-
nostiach od pobrežia podľa 6.3.3 b) a prevádzkované 
nad stanovenými zemskými oblasťami podľa 6.4, 
musia byť vybavené jedným automatickým ELT. 

Platnosť ustanovenia končí 30. júna 2008. 

6.12.2 Od 1. januára 2005 všetky letúny prevádzko-
vané vo väčších vzdialenostiach od pobrežia podľa 
6.3.3 b) a prevádzkované nad stanovenými zemskými 
oblasťami podľa 6.4, musia byť vybavené jedným 
automatickým ELT. 

Platnosť ustanovenia končí 30. júna 2008. 

6.12.3 Odporúčanie: Všetky letúny by mali byť 
vybavené automatickým ELT. 

Platnosť ustanovenia končí 30. júna 2008. 
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6.12.4 Núdzové vysielače polohy (ELT) musia 
vyhovovať požiadavkám Annex 10, Volume III, aby boli 
splnené požiadavky 6.12.1, 6.12.2 a 6.12.3. 

Platnosť ustanovenia končí 30. júna 2008. 

6.12.5 Odporúčanie: Všetky letúny by mali byť 
vybavené automatickým ELT. 

6.12.6 Okrem prípadu uvedeného v 6.12.7, od 
1. júla 2008 musia byť všetky letúny vybavené 
najmenej jedným ELT akéhokoľvek typu. 

6.12.7 Všetky letúny s individuálnym osvedčením 
letovej spôsobilosti prvýkrát vydaným po 1. júli 2008, 
musia byť vybavené najmenej jedným automatickým 
ELT. 

6.12.8 Núdzové vysielače polohy (ELT) musia 
vyhovovať požiadavkám Annex 10, Volume III, aby boli 
splnené požiadavky 6.12.5, 6.12.6 a 6.12.7. 

Poznámka: Uvážlivý výber počtu ELT, ich typ 
a umiestnenie na lietadle a súvisiace plávateľné 
záchranné systémy musia, v prípade nehody lietadla 
prevádzkovaného nad vodou alebo zemským 
povrchom, zaistiť najvyššiu šancu na aktiváciu ELT, 
vrátane zvlášť ťažkých priestorov pre pátranie 
a záchranu. Umiestnenie vysielacej jednotky je životne 
dôležité pre zaistenie optimálnej ochrany pred 
rozrušením a ohňom. Umiestnenie riadiacich a spína-
cích zariadení (aktivačné monitory) automatických 
stacionárnych ELT a s nimi súvisiace prevádzkové 
postupy sa stanovujú tiež za účelom nutnosti rýchlej 
detekcie neúmyselnej aktivácie a vhodného ručného 
zapínania členmi posádky. 

6.13 Vybavenie letúnov odpovedačom 
hlásiacim tlakovú nadmorskú výšku 

6.13.1 Od 1. januára 2003, okrem výnimiek 
udelených leteckým úradom, všetky letúny musia byť 
vybavené odpovedačom hlásiacim tlakovú nadmorskú 
výšku, ktorý pracuje v súlade s príslušnými 
ustanoveniami Annex 10, Volume IV. 

6.13.2 Odporúčanie: Všetky letúny sa majú 
vybaviť odpovedačom hlásiacim tlakovú nadmorskú 
výšku, ktorý pracuje v súlade s príslušnými 
ustanoveniami Annex 10, Volume IV. 

Poznámka: Ustanovenia 6.13.1 a 6.13.2 sú určené 
na zlepšenie účinnosti letových prevádzkových služieb, 

rovnako ako palubných protizrážkových systémov 
(ACAS). Dátum účinnosti požiadaviek na vybavenie 
letúnov palubnými protizrážkovými systémami je 
uvedený v predpise L 6/I, ustanovenia 6.18.1 a 6.18.2. 
Cieľom je, aby lietadlá, ktoré nie sú vybavené 
odpovedačom hlásiacim tlakovú nadmorskú výšku, boli 
prevádzkované tak, aby nenarušovali vzdušný priestor 
používaný lietadlami, ktoré sú vybavené palubnými 
protizrážkovými systémami. Teda výnimky 
z požiadavky na vybavenie odpovedačom hlásiacim 
tlakovú výšku smú byť udelené v určenom vzdušnom 
priestore, kde nie je požadované takéto vybavenie. 

6.14 Vybavenie letúnov palubným 
protizrážkovým systémom (ACAS II) 

6.14.1 Odporúčanie: Všetky letúny s turbíno-
vými motormi s maximálnou osvedčenou vzletovou 
hmotnosťou väčšou ako 15 000 kg alebo schválené na 
dopravu viac ako 30. cestujúcich, ktorých individuálne 
osvedčenie letovej spôsobilosti je prvýkrát vydané po 
24. novembri 2005, by mali byť vybavené palubným 
protizrážkovým systémom (ACAS II). 

6.14.2 Všetky letúny s turbínovými motormi 
s maximálnou osvedčenou vzletovou hmotnosťou 
väčšou ako 15 000 kg alebo schválené na dopravu viac 
ako 30. cestujúcich, ktorých individuálne osvedčenie 
letovej spôsobilosti je prvýkrát vydané po 
1. januári 2007, musia byť vybavené palubným 
protizrážkovým systémom (ACAS II). 

6.14.3 Odporúčanie: Všetky letúny s turbíno-
vými motormi s maximálnou osvedčenou vzletovou 
hmotnosťou väčšou ako 5 700 kg, ale nepresahujúcu 
15 000 kg alebo schválené na dopravu viac ako 19. 
cestujúcich, ktorých individuálne osvedčenie letovej 
spôsobilosti je prvýkrát vydané po 1. januári 2008, by 
mali byť vybavené palubným protizrážkovým systémom 
(ACAS II). 

6.15 Mikrofóny 

Všetci členovia letovej posádky, ktorí vykonávajú 
službu v kabíne, musia počas letu pod prevodnou 
hladinou alebo pod prevodnou nadmorskou výškou 
komunikovať prostredníctvom mikrofónov. 
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HLAVA 7 - KOMUNIKAČNÉ A NAVIGAČNÉ VYBAVENIE 

7.1 Komunikačné vybavenie 

7.1.1 Všetky letúny pri letoch podľa pravidiel 
letu podľa prístrojov alebo v noci musia byť vybavené 
rádiovým komunikačným vybavením. Vybavenie musí 
umožniť obojsmerné spojenie s tými leteckými 
stanicami a na tých kmitočtoch, ktoré stanoví 
zodpovedný orgán štátnej správy. 

Poznámka: Ust. 7.1.1 sa považuje za splnené, ak 
sa preukáže, že spojenie požadované týmto 
ustanovením sa môže dosiahnuť za bežných 
podmienok šírenia rádiových vĺn na uvažovanej trati. 

7.1.2 Ak si vyžaduje splnenie ust. 7.1.1 viac 
ako jedno rádiové komunikačné zariadenie, musia byť 
tieto zariadenia navzájom nezávislé, aby porucha 
jedného nespôsobila poruchu ostatných. 

7.1.3 Všetky letúny, ktoré budú 
prevádzkované ako riadené lety VFR, musia mať 
rádiové komunikačné vybavenie, umožňujúce 
obojsmerné spojenie v každom okamihu letu so 
všetkými leteckými stanicami na frekvenciách 
predpísaných zodpovedným orgánom štátnej správy. 

7.1.4 Všetky letúny, ktoré budú prevádz-
kované pri letoch podľa ust. 6.3.3 alebo 6.4, musia byť 
vybavené rádiovým komunikačným vybavením 
umožňujúcim obojsmerné spojenie v každom okamihu 
letu so všetkými leteckými stanicami na frekvenciách 
predpísaných zodpovedným orgánom štátnej správy. 

7.1.5 Rádiový komunikačný výstroj 
požadovaný podľa ust. 7.1.1 až 7.1.4 musí zabezpečiť 
spojenie na leteckej núdzovej frekvencii 121,5 MHz. 

7.1.6 Pri letoch v stanovených častiach 
vzdušného priestoru alebo na tratiach s predpísaným 
typom RCP, letún musí dodatočne k požiadavkám 7.1.1 
až 7.1.5: 

a) byť vybavený komunikačným vybavením, ktoré 
umožní prevádzku v súlade s predpísaným typom 
RCP, 

b) obdržať povolenie štátu registrácie na prevádzku 
v takomto vzdušnom priestore. 

Poznámka: Informácie o RCP, súvisiacich postu-
poch a návod týkajúci sa schvaľovacieho procesu sú 
obsiahnuté v Manual on Required Communication 
Performance (RCP) (v príprave). Tento dokument 
obsahuje tiež odvolávky  na ďalšie dokumenty, 
vydávané štátmi a medzinárodnými orgánmi. 

7.2 Navigačné vybavenie 

7.2.1 Letún musí mať navigačné vybavenie, 
ktoré mu umožní vykonať let: 

c) podľa jeho prevádzkového letového plánu a 

d) podľa požiadaviek letových prevádzkových služieb. 

Výnimku tvoria prípady, keď sa navigácia pri lete podľa 
pravidiel letu za viditeľnosti vykonáva porovnávacou 
navigáciou podľa orientačných bodov na zemi 
vzdialených od seba nanajvýš 110 km (60 NM) a keď 
sú splnené požiadavky hlavy 4 predpisu L 2. 

7.2.2 Pri letoch v definovaných častiach 
vzdušného priestoru alebo na tratiach, na ktorých bol 
predpísaný typ RNP, musí letún okrem požiadaviek 
stanovených v 7.2.1 

a) mať také navigačné vybavenie, ktoré mu umožní 
prevádzku v súlade s prepísaným typom(typmi) 
RNP a 

b) byť schválený na prevádzku v dotyčnom vzdušnom 
priestore leteckým úradom. 

Poznámka: Informácia o RNP a súvisiacich 
postupoch sa nachádzajú v dokumente Manual on 
Required Navigation Performance (RNP), (Doc 9613). 
Tento dokument tiež obsahuje podrobný zoznam 
odkazov na ďalšie dokumenty týkajúce sa navigačných 
systémov a RNP, vydávané štátmi a medzinárodnými 
orgánmi. 

7.2.3 Pri letoch v definovaných častiach 
vzdušného priestoru, v ktorých sú na základe 
Regionálnej navigačnej dohody predpísané špecifikácie 
minimálnej navigačnej výkonnosti (MNPS), musí mať 
letún také navigačné vybavenie, ktoré: 

a) v ktoromkoľvek bode trate zabezpečí 
s požadovaným stupňom presnosti nepretržité 
informovanie letovej posádky, či dodržuje 
stanovenú trať alebo sa od nej odchyľuje a 

b) bolo schválené pre danú oblasť leteckým úradom. 

Poznámka: Predpísané minimálne navigačné 
výkonnosti a postupy, podľa ktorých sa riadi ich 
aplikácia, sú publikované v Doc 7030 Regional 
Supplementary Procedures. 

7.2.4 Pri letoch v definovaných častiach 
vzdušného priestoru, v ktorých sa na základe 
Regionálnej navigačnej dohody medzi FL 290 a FL 410 
vrátane, aplikuje znížené minimum vertikálneho 
rozstupu (RVSM) 300 m (1 000 ft), letúny musia byť: 

a) vybavené zariadením, ktoré je schopné 

1) indikovať letovej posádke letovú hladinu, 
v ktorej sa let vykonáva; 

2) automaticky udržiavať zvolenú letovú hladinu; 

3) upozorniť letovú posádku na odchýlku od 
zvolenej letovej hladiny; prahová hodnota na 
vydanie výstrahy nesmie prekročiť ±90 m 
(300 ft); 

4) automaticky poskytovať informácie o tlakovej 
výške; 
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b) schválené leteckým úradom na prevádzku 
v dotyčnom vzdušnom priestore. 

7.2.5 Pred tým ako bude vydané osvedčenie 
RVSM požadované podľa ustanovenia 7.2.4 b), musí 
sa letecký úrad presvedčiť o tom, že: 

a) vertikálna navigačná výkonnosť letúnu spĺňa 
požiadavky stanovené v dodatku 2, 

b) prevádzkovateľ ustanovil príslušné postupy 
vzhľadom k programom a postupom stálej letovej 
spôsobilosti (údržba a opravy) a 

c) prevádzkovateľ ustanovil príslušné prevádzkové 
postupy pre letové posádky na prevádzku vo 
vzdušnom priestore so zníženým minimom 
vertikálneho rozstupu (RVSM). 

Poznámka: Osvedčenie RVSM platí globálne za 
predpokladu, že akékoľvek prevádzkové postupy platné 
pre špecifickú oblasť budú obsiahnuté v prevádzkovej 
príručke pre letové posádky. 

7.2.6 Letecký úrad prevádzkovateľa, a ak sa 
požaduje, v súčinnosti s leteckým úradom štátu do 
registra ktorého letún patrí, musí zaistiť, vzhľadom 
k letúnom uvedeným v ustanovení 7.2.4, že existujú 
primerané podmienky pre: 

a) príjem hlásení o výkonnosti pri udržiavaní výšky 
vydávané kontrolnými orgánmi, ktoré boli 
ustanovené v súlade s Annex 11, 3.3.4.1 a 

b) vykonanie okamžitých nápravných opatrení pri 
jednotlivých letúnoch alebo pri skupinách letúnov 
určitého typu, ktoré boli označené v týchto 
hláseniach ako nespĺňajúce požiadavky pre 
udržanie výšky pri prevádzke vo vzdušnom 
priestore, v ktorom sa uplatňuje znížené minimum 
vertikálneho rozstupu (RVSM). 

7.2.7 Všetky letecké úrady, ktoré sú 
zodpovedné za vzdušný priestor, v ktorom sa aplikuje 
znížené minimum vertikálnych rozstupov (RVSM), 
alebo ktoré vydali oprávnenia RVSM prevádzkovateľom 
v ich pôsobnosti, musia zabezpečiť podmienky 

a postupy, ktoré zaistia vykonanie príslušných opatrení 
v prípade, ak sa zistí, že letún alebo prevádzkovateľ 
využívajú vzdušný priestor RVSM bez platného 
osvedčenia RVSM. 

Poznámka 1: Tieto podmienky a postupy by mali 
zohľadňovať situáciu, pri ktorej príslušné lietadlo bolo 
prevádzkované bez osvedčenia vo vzdušnom priestore 
patriacom pod letecký úrad a situáciu, pri ktorej 
prevádzkovateľ, nad ktorým má dohľad letecký úrad, 
vykonáva činnosť bez požadovaného osvedčenia vo 
vzdušnom priestore iného štátu. 

Poznámka 2: Informačný materiál týkajúci sa schválenia 
prevádzky vo vzdušnom priestore RVSM je obsiahnutý 
v Manual on Implementation of a 300 m (1 000 ft) 
Vertical Separation Minimum Between FL 290 and FL 
410 Inclusive (Doc 9574). 

7.2.8 Letún musí mať dostatočné navigačné 
vybavenie, aby sa zabezpečilo, že v prípade poruchy 
jednej časti vybavenia v ktoromkoľvek okamihu letu, 
zvyšok vybavenia umožní vykonávať navigáciu 
v súlade s 7.2.1 a tam, kde sa požaduje, aj podľa 7.2.2, 
7.2.3 a 7.2.4. 

Poznámka 1: Táto požiadavka sa môže splniť aj iným 
spôsobom ako zdvojovaním vybavenia. 

Poznámka 2: Informačný materiál týkajúci sa vybavenia 
lietadiel potrebného na lety vo vzdušnom priestore, 
v ktorom sa používa RVSM, je v Manual on 
Implementation of a 300 m (1 000 ft) Vertical 
Separation Minimum Betwen FL 290 and FL 410 
Inclusive (Doc 9574). 

7.2.9 Pri letoch, u ktorých sa plánuje pristátie 
v meteorologických podmienkach na let podľa prístrojov 
(IMC), musí byť letún vybavený rádiovým vybavením, 
ktoré je schopné prijímať signály poskytujúce letúnu 
navigačné vedenie do bodu, z ktorého sa môže 
vykonať pristátie za viditeľnosti. Toto vybavenie musí 
takéto navedenie zabezpečovať na všetkých letiskách, 
na ktorých sa plánuje pristátie za meteorologických 
podmienok na let podľa prístrojov a na všetkých 
náhradných letiskách. 
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HLAVA 8 - ÚDRŽBA LETÚNOV 

Poznámka 1: Na účely tejto hlavy sa pod pojmom letún 
rozumejú aj jeho pohonné jednotky, vrtule, lietadlové 
celky, agregáty, prístroje a vybavenie vrátane 
núdzového. 

Poznámka 2: Poradný materiál o zachovaní letovej 
spôsobilosti je uvedený v Airworthiness Manual  
(Doc 9760). 

8.1 Zodpovednosti 

8.1.1 Vlastník letúna alebo v prípade prenájmu 
nájomca musí zabezpečiť, aby 

a) letún bol udržiavaný v stave letovej spôsobilosti, 

b) prevádzkové a núdzové vybavenie nevyhnutné na 
zamýšľaný let bolo prevádzkyschopné, 

c) osvedčenie letovej spôsobilosti letúna bolo platné 
a 

d) údržba letúna bola vykonaná v súlade 
s programom údržby, ktorý je prijateľný pre letecký 
úrad štátu zápisu do registra. 

8.1.2 Letún sa nesmie prevádzkovať, ak nie je 
udržiavaný a uvoľňovaný do prevádzky podľa systému 
prijateľného pre letecký úrad štátu zápisu do registra. 

8.1.3 Ak uvoľnenie do prevádzky nie je vydané 
schválenou údržbovou organizáciou v súlade s požia-
davkami leteckého úradu, osoba, ktorá vydáva 
osvedčenie o uvoľnení do prevádzky, musí byť 
osvedčená a schválená leteckým úradom. 

Poznámka: Príloha VII nariadenia Európskej komisie 
č. 2042/2003, Časť M obsahuje zoznam komplexných 
úloh údržby, ktoré môže osvedčovať len schválená 
organizácia. 

8.2 Záznamy o údržbe 

8.2.1 Vlastník musí zabezpečiť, aby sa viedli 
a uchovávali v období stanovenom 
v ustanovení 8.2.2 záznamy 

a) o celkovom čase prevádzky letúna a všetkých jeho 
celkov s obmedzenou životnosťou (hodiny, 
kalendárne obdobie a cykly podľa potreby), 

b) o splnení všetkých záväzných nariadení na 
zachovanie letovej spôsobilosti, 

c) o príslušných detailoch modifikácií a opráv, 

d) o čase prevádzky (hodiny, kalendárne obdobie 
a cykly podľa potreby) od poslednej generálnej 
opravy letúna alebo jeho celkov, ktoré majú 
stanovený čas prevádzky medzi generálnymi 
opravami, 

e) o súčasnom stave súladu letúna s programom 
údržby a 

f) podrobné záznamy o údržbe, ktoré potvrdzujú, že 
boli splnené všetky požiadavky na podpísanie 
potvrdenia o údržbe. 

8.2.2 Záznamy uvedené v ust. 8.2.1 a) až e) sa 
musia uchovávať najmenej počas 90 dní od 
trvalého vyradenia jednotky, ktorej sa 
záznamy týkajú, z prevádzky a záznamy 
uvedené v 8.2.1 f) najmenej počas 1 roka od 
podpisu potvrdenia o údržbe. 

8.2.3 V prípade prenájmu letúna musí nájomca 
letúna plniť požiadavky ust. 8.2.1 a 8.2.2, ak 
je to použiteľné. 

Poznámka: Záznamy o údržbe alebo s tým súvisiace 
doklady, s výnimkou platného osvedčenia letovej 
spôsobilosti, nie je potrebné mať na palube letúna. 

8.3 Informácie o zachovaní letovej 
spôsobilosti 

Vlastník letúna s maximálnou osvedčenou vzletovou 
hmotnosťou nad 5 700 kg, alebo v prípade prenájmu 
nájomca, musí tak, ako predpisuje letecký úrad štátu 
zápisu do registra zabezpečiť, aby informácie 
o skúsenostiach z prevádzky a údržby, týkajúce sa 
zachovania letovej spôsobilosti, boli oznamované tak, 
ako požaduje predpis Annex 8, časť II, ustanovenia 
4.3.5 a 4.3.8. 

8.4 Modifikácie a opravy 

Všetky modifikácie a opravy musia spĺňať požiadavky 
na letovú spôsobilosť, ktoré sú prijateľné pre letecký 
úrad štátu zápisu do registra. Musia sa stanoviť 
postupy na uchovávanie údajov, ktorými sa preukázalo 
splnenie požiadaviek na letovú spôsobilosť. 

8.5 Potvrdenie o údržbe 

8.5.1 Potvrdenie o údržbe musí byť vyplnené 
a podpísané tak, ako predpisuje letecký 
úrad štátu zápisu do registra, aby sa 
osvedčilo, že vykonaná práca údržby bola 
uspokojivo ukončená. 

8.5.2 Potvrdenie o údržbe musí obsahovať 
informácie zahŕňajúce 

a) základné údaje o vykonanej údržbe, 

b) dátum ukončenia tejto údržby, 

c) ak je to použiteľné, identitu organizácie schválenej 
na údržbu a 

d) identitu osoby alebo osôb, ktoré podpisujú 
potvrdenie. 
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HLAVA 9 - LETOVÁ POSÁDKA LETÚNA 

9.1 Kvalifikácie 

9.1.1 Veliteľ lietadla sa musí presvedčiť, že 
preukaz spôsobilosti každého člena letovej posádky je 
vystavený alebo uznaný platným leteckým úradom na 
požadovanú kvalifikáciu. Preukaz musí byť platný a 
veliteľ sa musí presvedčiť, že členovia letovej 
posádky si udržujú spôsobilosť. 

Poznámka: Informácie pre pilotov 
o parametroch letových postupov a postupoch 
prevádzky sa nachádzajú v L 8168, I. zväzok. Kritéria 
pre zostavenie postupov pre lety za viditeľnosti a lety 
podľa prístrojov sa nachádzajú v PANS-OPS, 
Volume II. Kritéria pre vzdialenosti prekážok a pre 
postupy použité v určitých štátoch môžu byť odlišné 
od PANS-OPS a poznanie týchto odchýlok je pre 
bezpečnosť letov veľmi dôležité. 

9.1.2 Veliteľ lietadla, ktoré je vybavené palubným 
protizrážkovým systémom (ACAS II), sa musí 
presvedčiť, že každý člen posádky je náležite 
vycvičený v kompetentnom používaní vybavenia 
ACAS II a vo vyhýbaní sa zrážkam. 

Poznámka 1: Postupy pre využívanie systému 
ACAS II sú uvedené v Procedures for Air Navigation 
Services - Aircraft Operations (PANS-OPS, Doc 
8168), Volume I - Flight Procedures. Pokyny pre  

výcvik pilotov pre systém ACAS II sú poskytnuté 
v PANS-OPS, zväzok I, Príloha A k Časti VIII. 

Poznámka 2: Patričný výcvik, aby uspokojil 
letecký úrad, v kompetentnom používaní vybavenia 
ACAS II a vo vyhýbaní sa zrážkam, by mal byť 
napríklad dokázaný: 

a) vlastníctvom typovej kvalifikácie pre lietadlo, 
ktoré je vybavené systémom ACAS II a kde 
prevádzka a používanie ACAS II je zahrnuté do 
programu výcviku pre typovú kvalifikáciu; 

b) vlastníctvom dokumentu vydaného výcvikovou 
organizáciou alebo osobou schválenou leteckým 
úradom, ktorá vykonáva výcvik pre pilotov pre 
používanie ACAS II, udávajúci, že držiteľ je 
vycvičený v súlade s pokynmi uvedenými 
v Poznámke 1; 

c) podrobnými predletovými pokynmi vykonanými 
pilotom, ktorý je vycvičený v požívaní ACAS II 
v súlade s pokynmi uvedenými v Poznámke 1. 

9.2 Zloženie letovej posádky 

Počet členov a zloženie letovej posádky nesmie byť 
menšie, resp. iné ako je stanovené v letovej príručke 
alebo v inom zodpovedajúcom dokumente, ktorý 
súvisí s osvedčením o letovej spôsobilosti. 
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DODATOK 1 - SVETELNÉ OZNAČOVANIE LETÚNOV 

1 Názvoslovie 

Pojmy uvedené v tomto dodatku majú význam uvedený 
v nasledujúcom texte. 

Uhly krytia: 

a) Uhol krytia A tvoria dve pretínajúce sa vertikálne 
roviny zvierajúce uhly 70° vpravo a 70° vľavo 
s vertikálnou rovinou prechádzajúcou pozdĺžnou 
osou pri pohľade na letún zozadu v smere 
pozdĺžnej osi. 

b) Uhol krytia F tvoria dve pretínajúce sa vertikálne 
roviny zvierajúce uhly 110° vpravo a 110° vľavo 
s vertikálnou rovinou prechádzajúcou pozdĺžnou 
osou pri pohľade na letún spredu v smere 
pozdĺžnej osi. 

c) Uhol krytia L tvoria dve pretínajúce sa vertikálne 
roviny, z ktorých jedna je rovnobežná s pozdĺžnou 
osou letúna a druhá s ňou zviera uhol 110° vľavo 
od prvej pri pohľade na letún spredu v smere 
pozdĺžnej osi. 

d) Uhol krytia R tvoria dve pretínajúce sa vertikálne 
roviny, z ktorých jedna je rovnobežná s pozdĺžnou 
osou letúna a druhá s ňou zviera uhol 110° vpravo 
od prvej pri pohľade na letún spredu v smere 
pozdĺžnej osi. 

Horizontálna rovina 
Rovina prechádzajúca pozdĺžnou osou letúna a kolmá 
na rovinu súmernosti letúna. 

Pozdĺžna os letúna 

Zvolená os rovnobežná so smerom letu pri normálnej 
cestovnej rýchlosti, prechádzajúca ťažiskom letúna. 

Čerenie vody 

Jemné vlnenie hladiny vodnej plochy, vyvolané 
plávaním letúna určitou rýchlosťou. 

Ovládateľnosť 

Letún sa dá na hladine vody ovládať, ak je schopný 
vykonávať manévre požadované medzinárodnými 
pravidlami na zabránenie zrážok na mori za účelom 
vyhnutia sa iným plavidlám. 

Plavba 

Letún pláva na hladine vody, ak neuviazol na dne, 
alebo ak nie je pripútaný k nejakému pevnému 
predmetu na zemi alebo na vode. 

Vertikálne roviny 

Roviny kolmé na horizontálnu rovinu. 

Viditeľný 
Viditeľný počas tmavej noci pri jasnom ovzduší. 

2 Polohové svetlá viditeľné vo 
vzduchu 

Poznámka 1: Uvedené svetlá musia spĺňať 
požiadavky na polohové svetlá v zmysle predpisu L 2. 

Poznámka 2: V tomto predpise sa používa aj 
fyzikálne menej presný, významovo odpovedajúci 
pojem "svetlo" ako synonymum pojmu "svetelný zdroj". 

Neclonené polohové svetlá musia byť viditeľné tak, ako 
je znázornené na obrázku D - 1: 

a) červeným svetlom vyžarujúcim nad a pod 
horizontálnou rovinou v uhle krytia L; 

b) zeleným svetlom vyžarujúcim nad a pod 
horizontálnou rovinou v uhle krytia R; 

c) bielym svetlom vyžarujúcim nad a pod 
horizontálnou rovinou dozadu v uhle krytia A. 

 

Obr. D - 1 

3 Polohové svetlá viditeľné na vode 

3.1 Všeobecne 

Poznámka: Svetlá musia spĺňať požiadavky na 
polohové svetlá v zmysle predpisu L 2 na vyznačenie 
vodných letúnov polohovými svetlami. 

Medzinárodné pravidlá na zabránenie zrážok na mori 
požadujú, aby za týchto uvedených okolností boli 
rozsvietené rôzne svetlá: 

a) pri plavbe; 

b) pri ťahaní iného plavidla alebo letúna; 

c) ak je letún ťahaný; 

d) ak je neovládateľný a nečerí vodu; 

e) ak čerí vodu, ale je neovládateľný; 

f) ak je zakotvený; 

g) pri uviaznutí na dne. 
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V jednotlivých prípadoch musia byť letúny vybavené 
svetlami v zmysle nasledujúcich ustanovení. 

3.2 Pri plavbe 

Letún musí byť označený neclonenými svetlami stálej 
intenzity, znázornenými na obr. D - 2: 

a) červeným svetlom vyžarujúcim nad a pod 
horizontálnou rovinou v uhle krytia L; 

b) zeleným svetlom vyžarujúcim nad a pod 
horizontálnou rovinou v uhle krytia R; 

c) bielym svetlom vyžarujúcim nad a pod 
horizontálnou rovinou v uhle krytia A; 

d) bielym svetlom vyžarujúcim v uhle krytia F. 

Svetlá uvedené v a), b) a c) musia byť viditeľné do 
vzdialenosti najmenej 3,7 km (2 NM). Svetlo uvedené 
v d) musí byť viditeľné do vzdialenosti 9,3 km (5 NM), 
ak je zabudované v letúne dlhom aspoň 20 m, alebo 
musí byť viditeľné do vzdialenosti 5,6 km (3 NM), ak je 
zabudované v letúne kratšom ako 20 m. 

 

Obr. D - 2 

3.3 Pri ťahaní iného plavidla alebo letúna 

Ťahajúci letún musí byť označený neclonenými 
svetlami stálej intenzity znázornenými na obr. D - 3: 

a) svetlami uvedenými v ust. 3.2; 

b) druhým svetlom, ktoré má rovnakú charakteristiku 
ako svetlo uvedené v ust. 3.2. d) a upevneným 
zvisle najmenej 2 m nad alebo pod prvým a 

c) žltým svetlom, ktoré má inak zhodnú 
charakteristiku so svetlom uvedeným v ust. 3.2. c) 
a upevneným najmenej 2 m zvisle nad ním. 

 

Obr. D - 3 

3.4 Ťahaný letún 

Svetlá uvedené v ust. 3.2.a), b) a c) sú stálej intenzity 
a neclonené. 

3.5 Neovládateľný letún nečeriaci vodu 

Dve červené svetlá stálej intenzity umiestnené na 
najlepšie viditeľnom mieste, zvisle nad sebou 
a najmenej 1 m od seba vzdialené a tak, aby boli 
viditeľné vo všetkých smeroch do vzdialenosti najmenej 
3,7 km (2 NM), znázornené na obr. D - 4. 

 

Obr. D - 4 

3.6 Neovládateľný letún čeriaci vodu 

Svetlá uvedené v ust. 3.5 a svetlá uvedené v ust. 
3.2.a), b) a c) ako sú znázornené na obr. D - 5. 

Poznámka: Predpísané označenie svetiel podľa ust. 
3.5 a 3.6 musí byť pre ostatné lietadlá signálom, že 
letún, ktorý je takto označený, je neovládateľný 
a nemôže sa vyhnúť. Tieto svetlá nie sú signálom 
letúnov v tiesni, ktoré vyžadujú pomoc. 

 

Obr. D - 5 
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3.7 Zakotvený letún 

a) ak je celková dĺžka letúna menšia ako 50 m musí 
mať biele svetlo stálu intenzitu (obr. D - 6) a musí 
byť umiestnené tak, aby ho bolo čo najlepšie 
vidieť, pričom musí byť viditeľné zo všetkých 
smerov zo vzdialenosti aspoň 3,7 km (2 NM); 

 

Obr. D - 6 

b) ak je celková dĺžka letúna 50 m alebo viac metrov, 
musí mať predné biele svetlo i zadné svetlo stálu 
intenzitu (obr. D - 7), svetlá musia byť umiestnené 
tak, aby ich bolo čo najlepšie vidieť, pričom musia 
byť viditeľné zo vzdialenosti aspoň 5,6 km (3 NM); 

 

Obr. D - 7 

c) ak má letún rozpätie 50 m alebo viac metrov, musí 
mať maximálne rozpätie vyznačené 
neprerušovaným bielym svetlom na každej strane 
(obr. D - 8 a D - 9), pričom musí byť svetlo 
viditeľné, ak je to možné, zo všetkých smerov zo 
vzdialenosti aspoň 1,9 km (1 NM).  

 

Obr. D - 8 

 

Obr. D - 9 

3.8 Letún uviaznutý na dne 

Letún musí byť vybavený svetlami v zmysle ust. 3.7 
a okrem toho dvoma červenými svetlami so stálou 
intenzitou, ktoré sú umiestnené vertikálne nad sebou, 
pričom ich vzájomná vzdialenosť musí byť aspoň 1 
meter; svetlá musia byť viditeľné zo všetkých smerov. 

 
 

 



 

 

 

ZÁMERNE NEPOUŽITÉ 
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PRÍLOHA A - LETOVÉ ZAPISOVAČE 
(Doplnok k ustanoveniu 6.10) 

Úvod 

Príloha obsahuje pokyny na zabudovanie letových 
zapisovačov do letúnov určených na prevádzku podľa 
predpisu L 6/I. Letové zapisovače sa skladajú z dvoch 
systémov: zapisovače letových údajov a zapisovače 
zvuku v kabíne. Zapisovače letových údajov sa 
klasifikujú ako typ I, typ II a typ IIA v závislosti od počtu 
zaznamenávaných parametrov a od schopnosti 
uchovania zaznamenaných informácií. 

1 Zapisovač letových údajov (FDR) 

1.1 Doplnkové informácie 

1.1.1 Zapisovač musí zaznamenať údaje 
v priebehu letu bez prerušenia. 

1.1.2 Skrinka zapisovača musí: 

a) mať výraznú oranžovú alebo žltú farbu; 

b) byť opatrená reflexným materiálom, aby sa lepšie 
vynímala na pozadí; 

c) byť bezpečne spojená so zariadením automaticky 
aktivovanej signalizácie na určenie jeho polohy pod 
vodou. 

1.1.3 Zapisovač musí byť inštalovaný tak, aby: 

a) bola pravdepodobnosť poškodenia záznamu 
minimálna; na splnenie tejto požiadavky musí byť 
umiestnený čo najviac v zadnej časti letúna, 
v letúnoch s pretlakovou kabínou musí byť 
umiestnený v blízkosti zadnej pretlakovej prepážky; 

b) bol napájaný elektrickou energiou zo zbernice, 
ktorá zabezpečuje maximálnu spoľahlivosť 
prevádzky zapisovača, bez toho, že by ohrozoval 
dodávku hlavným alebo núdzovým systémom a 

c) mal zvukové alebo vizuálne prostriedky na 
overenie správnej činnosti pri predletovom 
preskúšaní. 

1.2 Zaznamenávané parametre 

1.2.1 Zapisovač letových údajov typ I. 

Tento typ zapisovača letových údajov musí byť schopný 
zaznamenávať v príslušnom letúne najmenej 32 
parametrov, ktoré sú uvedené v tabuľke DA - 1. Tieto 
parametre sa však môžu nahradiť inými, v závislosti od 
typu letúna a vlastností záznamového zariadenia. 

1.2.2 Zapisovače letových údajov typ II. 

Tento typ zapisovača letových údajov musí byť schopný 
zaznamenávať v príslušnom letúne najmenej prvých 15 
parametrov, ktoré sú uvedené v tabuľke DA - 1. Tieto 
parametre sa však môžu nahradiť inými, v závislosti od 
typu letúna a charakteristík záznamového zariadenia. 

1.3 Doplnkové informácie 

1.3.1 Rozsah merania, interval záznamu 
a presnosť zaznamenávaných parametrov sa musia 
u zabudovaného zariadenia overiť metódou schválenou 
leteckým úradom štátu prevádzkovateľa. 

1.3.2 Výrobca musí poskytnúť splnomocnenému 
orgánu štátu prevádzkovateľa k zapisovaču letových 
údajov tieto podklady: 

a) prevádzkové pokyny výrobcu, obmedzenia 
zariadenia a postupy na inštaláciu; 

b) pôvod alebo zdroj parametrov a vzťah na prepočet 
meracích jednotiek a 

c) skúšobné protokoly. 

1.3.3 Prevádzkovateľ musí udržiavať dokumen-
táciu týkajúcu sa rozmiestnenia parametrov, 
prevodných rovníc, pravidelných kalibrácií a ostatných 
informácií o prevádzkyschopnosti a údržbe. Dokumen-
tácia musí postačovať na to, aby orgán vyšetrujúci 
nehodu mal nevyhnutné informácie na odčítanie údajov 
z technických zariadení. 

2 Zapisovač zvuku v kabíne 

2.1 Všeobecné požiadavky 

2.1.1 Zapisovač musí byť konštruovaný tak, aby 
zaznamenal aspoň nasledujúce údaje: 

a) rádiovú korešpondenciu vysielanú a prijímanú 
letúnom; 

b) hlasové pozadie v kabíne posádky; 

c) hlasovú komunikáciu členov letovej posádky 
v kabíne prostredníctvom palubného dorozumie-
vacieho zariadenia; 

d) zvukové alebo hlasové poznávacie signály 
navigačných alebo približovacích prostriedkov, 
vedené do slúchadiel alebo do reproduktora; 

e) zvukovú komunikáciu členov letovej posádky 
palubným rozhlasom, pokiaľ je zabudovaný a 

f) digitálnu komunikáciu s ATS, ak sa nezazname-
náva zapisovačom letových údajov. 

2.1.2 Skrinka zapisovača musí: 

a) mať výraznú oranžovú alebo žltú farbu; 

b) byť opatrená reflexným odrazovým materiálom aby 
sa lepšie vynímala na pozadí; 

c) byť bezpečne spojená so zariadením automaticky 
aktivovanej signalizácie na určenie jeho polohy pod 
vodou. 
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2.1.3 Mikrofóny sa musia umiestniť v kabíne 
posádky v polohe najvhodnejšej na záznam hlasového 
dorozumievania z pracovných miest veliteľa lietadla 
a druhého pilota a hlasového dorozumievania ostatných 
členov posádky v pilotnom priestore, ak smeruje 
k uvedeným pracovným miestam. Umiestnenie 
mikrofónov by malo prispievať k čo najlepšiemu 
rozlíšeniu zvuku a hlasu. To je možné dosiahnuť najmä 
zapojením vhodných mikrofónov tak, aby sa zabezpečil 
nepretržitý záznam na samostatných kanáloch. 

2.1.4 Zapisovač musí byť zabudovaný tak, aby 

a) bola pravdepodobnosť poškodenia záznamu 
minimálna; na splnenie tejto požiadavky by mal byť 
umiestnený čo najviac v zadnej časti letúna, 
v letúnoch s pretlakovou kabínou musí byť 
umiestnený v blízkosti zadnej pretlakovej prepážky; 

b) bol napájaný elektrickou energiou zo zbernice, 
ktorá zabezpečuje maximálnu spoľahlivosť 
prevádzky zapisovača, bez toho, aby ohrozoval 
dodávku hlavným alebo núdzovým systémom a 

c) mal zvukové alebo vizuálne prostriedky na 
overenie správnej činnosti pri predletovom 
preskúšaní a  

d) ak má zapisovač zariadenie na vymazávanie 
záznamov, musí byť konštruované tak, aby sa 
nedalo uviesť do činnosti v priebehu letu, alebo 
nárazom pri nehode. 

2.2 Technické požiadavky 

2.2.1 Zapisovač musí byť schopný 
zaznamenávať najmenej na štyroch stopách súčasne. 
Na zabezpečenie presnej časovej väzby medzi stopami 
musí zapisovač vykonávať spriahnutý záznam. Pokiaľ 
sa používa obojsmerný záznam, musí byť zachovaný 
spriahnutý spôsob záznamu a pridelenia stôp v oboch 
smeroch. 

2.2.2 Uprednostňuje sa toto pridelenie stôp: 

- stopa 1 - slúchadlá a mikrofón 2. pilota, 

- stopa 2 - slúchadlá a mikrofón veliteľa lietadla, 

- stopa 3 - priestorový mikrofón, 

- stopa 4 - časová referencia a slúchadlá 3. a 4. člena 
letovej posádky a mikrofóny 3. a 4. člena 
letovej posádky (ak sú použité). 

Poznámka 1: Stopa 1 je umiestnená najbližšie 
k spodnej časti záznamovej hlavy. 

Poznámka 2: Najvhodnejšie umiestnenie stôp 
predpokladá použitie súčasných konvenčných 
mechaník na posun magnetickej pásky a požaduje sa 
preto, že na vonkajších okrajoch pásky je väčšie 
nebezpečenstvo poškodenia ako v jej strede. Týmto sa 
nevylučuje používanie iných vhodných alternatívnych 
záznamových médií. 

2.2.3 Pri skúškach podľa metód schválených 
leteckým úradom štátu prevádzkovateľa sa musí 
preukázať schopnosť zapisovača pracovať 
v extrémnych podmienkach prostredia, na ktoré bol 
konštruovaný. 

2.2.4 Medzi zapisovačom letových údajov 
a hlasovým zapisovačom kabíny sa musí zabezpečiť 
presná časová väzba. 

Poznámka: Väzba sa môže dosiahnuť 
superponovaním časového signálu zo zapisovača 
letových údajov do zapisovača zvuku v kabíne. 

2.3 Doplnkové informácie 

2.3.1 Výrobca zapisovača musí poskytnúť 
leteckému úradu štátu prevádzkovateľa tieto podklady: 

a) prevádzkové pokyny výrobcu, obmedzenia 
zariadenia a postupy na jeho inštaláciu; 

b) skúšobné protokoly. 

3 Kontroly systémov zapisovača 
letových údajov a zapisovača zvuku 
v kabíne 

3.1 Pred prvým letom daného dňa sa musia 
skontrolovať kabínové testovacie signály pre zapisovač 
zvuku v kabíne, zapisovač letových údajov a jednotku 
na zber letových údajov, ak je inštalovaná. 

3.2 Ročná kontrola sa musí vykonať takto: 

a) Kontrolou zaznamenaných údajov FDR a CVR sa 
musí preukázať, že zapisovač pracuje správne 
počas celej stanovenej dĺžky nahrávania. 

b) Analýzou FDR sa musí vyhodnotiť kvalita 
zaznamenaných údajov na určenie, či počet 
chybných bitov je v prípustných toleranciách a na 
určenie charakteristiky a rozdelenia chýb. 

c) Na technickom pracovisku sa musia skontrolovať 
údaje z FDR o priebehu letu, aby sa vyhodnotila 
platnosť všetkých zaznamenaných parametrov. 
Zvláštna pozornosť sa musí venovať parametrom 
zo snímačov slúžiacich pre FDR. Parametre 
snímané z elektrického zbernicového systému 
lietadla nie je nutné kontrolovať, ak je možné ich 
požadovanú kvalitu zistiť pomocou iných systémov 
lietadla. 

d) Výstupné údaje zapisovača sa musia upraviť 
pomocou vhodného softvéru tak, aby sa na 
technickom pracovisku mohol určiť stav 
diskrétnych signálov zaznamenaných údajov. 

e) Ročná kontrola záznamu signálov na CVR sa 
vykoná prehraním záznamov z CVR. Keď je CVR 
zabudovaný v lietadle, jeho úlohou je 
zaznamenávať testovacie signály z každého zdroja 
v lietadle a z príslušných vonkajších zdrojov, aby 
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bolo zaručené, že všetky požadované signály 
spĺňajú normy zrozumiteľnosti. 

f) Tam, kde je to možné, musia sa v rámci ročnej 
kontroly CVR skontrolovať vzorky záznamu z letu, 
aby sa potvrdilo, že zrozumiteľnosť signálu je 
prijateľná. 

3.3 Systémy letových zapisovačov sa 
považujú za nepoužiteľné, ak sa zistí podstatný úsek s 
dátami zlej kvality, nezrozumiteľných signálov alebo ak 
nie je správne zaznamenaný jeden alebo viac 
povinných parametrov. 

3.4 Správa o ročnej kontrole musí byť na 
požiadanie k dispozícií leteckému úradu. 

3.5 Kalibrácia systému FDR 

a) Kalibrácia systému FDR sa musí opakovať 
najmenej raz za päť rokov, aby sa určili akékoľvek 
nezrovnalosti v technickom nastavení povinných 
parametrov a aby sa zistilo, či zaznamenávané 
parametre sú v medziach kalibračných tolerancií. 

b) Ak sa parametre výšky a rýchlosti poskytujú 
snímačmi patriacimi k systému FDR, kalibrácia sa 
vykonáva podľa odporúčaní výrobcu snímačov 
alebo najmenej raz za dva roky. 
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TABUĽKA DA - 1 

Parametre zapisovačov letových údajov 

 
 

Por.č. 

 
 

Parameter 

 
 

Rozsah merania 

 
 

Interval 
záznamov 

[s] 

Presnosť 
[Porovnanie vstupného 

signálu zo snímača, 
s vyhodnotením 

zapisovača] 

1 ČAS 
▪ UTC (ak je k dispozícii), 
▪ čas, ktorý uplynul. 

24 hodín 4 ±0,125 % za h 

2 Tlaková výška Od: -300 m (-1 000 ft) 
do: do maximálneho 

schváleného dostupu 
letúna +1 500 m (+5 000 
ft) 

1 ±30 m až ±200 m 
(±100 ft až ±700 ft) 

3 Indikovaná rýchlosť Od: 95 km/h (50 kt) 
do:  max. VSO 
Poznámka 1. 
 
Od: VSO do: 1,2 VD 
Poznámka 2. 

1 ±5 % 
 
 
 
±3 % 

4 Kurz 360° 1 ±2° 

5 Vertikálne zrýchlenie -3 g až +6 g 0,125 ±1 % max. rozsahu 
okrem chýb východis-
kových údajov ±5 %. 

6 Pozdĺžny sklon ±75° 1 ±2° 

7 Priečny náklon ±180° 1 ±2° 

8 Kľúčovanie rádiového 
Vysielania  

Zapnuté, vypnuté. 
(diskrétne) 

1  

9 Výkon motora  
▪ výkon každého motora. 
Poznámka 3. 

Celý rozsah. 1 
na každý 

motor 

±2 % 

10 Klapky 
klapky na odtokovej hrane, 
nastavenie ovládača v kabíne. 
 

Celý rozsah alebo každá 
diskrétna poloha. 

2 ±5 %, alebo v súlade 
s ukazovateľom pilota. 

11 Klapky 
▪ klapky na nábežnej hrane, 
▪ nastavenie ovládača v kabíne. 
 

Celý rozsah alebo každá 
diskrétna poloha. 

2 ±5 %, alebo v súlade 
s ukazovateľom pilota. 

12 Poloha obracača ťahu Obe krajné polohy a 
medzipoloha pri prestavovaní. 

1 
na každý 

motor 
 

 

13 Spoilery 
▪ nastavenie polohy vzdušných 

bŕzd. 
 

Celý rozsah alebo každá 
diskrétna poloha. 

1 ±2 %, ak nie je iným 
ustanovením 
požadovaná väčšia 
presnosť. 

14 Teplota vonkajšieho vzduchu 
 

Rozsah snímača. 2 ±2° 

15 Režim autopilota 
▪ automatu ťahu, 
▪ automatického systému 

riadenia letu, 
▪ režim pripojenia k riadeniu. 

Použiť vhodnú kombináciu 
diskrétnych hodnôt. 

1  

 Uvedených 15 parametrov spĺňa požiadavky na zapisovače letových údajov typu II. 
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Por.č. 

 
 

Parameter 

 
 

Rozsah merania 

 
 

Interval 
Záznamov 

[s] 

Presnosť 
[Porovnanie vstupného 

signálu zo snímača, 
s vyhodnotením  

zapisovača] 
 

16 Pozdĺžne zrýchlenie ± 1 g 0,25 ± 1,5% max. rozsahu, 
okrem ± 5% chyby 
základného údaja. 
 

17 Priečne zrýchlenie ± 1 g 0,25 ± 1,5% max. rozsahu, 
okrem ± 5% chyby 
základného údaja. 
 

18 Zásah pilota a(alebo) poloha 
kormidiel na 
§ klopenie, 
§ náklon, 
§ zatáčanie. 
Poznámka 4. 
 

Celý rozsah. 1 ± 2%, ak nie je iným 
ustanovením 
požadovaná väčšia 
presnosť. 

19 Poloha ovládača vyváženia 
výškového kormidla 

Celý rozsah. 1 ± 3%, ak nie je iným 
ustanovením 
požadovaná väčšia 
presnosť. 
 

20 Výška podľa rádiovýškomera - 6 m do výšky 750 m. 
(- 20 ft do výšky 2 500 ft) 

1 ± 0,6 m (± 2 ft) alebo 
± 3 % podľa toho, ktorá 
hodnota je väčšia v roz-
sahu 150 m (500 ft) 
alebo ± 5 % nad 150 m 
(500 ft). 
 

21 Odchýlka od zostupovej dráhy Rozsah signálu. 
 

1 ± 3% 

22 Odchýlka od kurzovej roviny Rozsah signálu. 
 

1 ± 3% 

23 Prelet nad polohovým 
návestidlom 
 

Diskrétny. 1  

24 Hlavná signalizácia výstražných 
systémov 
 

Diskrétny. 1  

25 Nastavenie kmitočtu na 
navigačnom vybavení NAV 1 a 2 
 

Celý rozsah. 4 V závislosti od 
zabudovania. 

26 Údaj o vzdialenosti DME 1 a 2 
Poznámky 5 a 6. 
 

0 - 370 km. 4 V závislosti od 
zabudovania. 

27 Poloha prepínača  
§ spínač ovládania zasunutia 

alebo vysunutia podvozka. 
 

Diskrétny. 1  

28 Signalizácia 
§ výstražného systému na 

blízkosť terénu. 
 

Diskrétny. 1  

29 Uhol nábehu Celý rozsah. 0,5 V závislosti od 
zabudovania. 
 

30 Tlak v hydraulickom systéme  
§ nízky tlak v každom hydraulic-

kom systéme. 
 

Diskrétny. 2  
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Por.č. 

 
 

Parameter 

 
 

Rozsah merania 

 
 

Interval 
Záznamov 

[s] 

Presnosť 
[Porovnanie vstupného 

signálu zo snímača, 
s vyhodnotením  

zapisovača] 
 

31 Navigačné údaje 
§ zemepisná šírka, 
§ zemepisná dĺžka, 
§ traťová rýchlosť, 
§ uhol znosu. 
Poznámka 7. 

V závislosti od zabudovania. 1 V závislosti od 
zabudovania. 

32 Poloha podvozka alebo ovládača 
podvozka. 
 

Diskrétny. 4 V závislosti od 
zabudovania. 

 
 
 
 
POZNÁMKY: 

1) VSO - pádová rýchlosť alebo minimálna rýchlosť 
ustáleného letu v pristávacej konfigurácii. 

2) VD  - navrhovaná rýchlosť pre strmý zostupný let. 

3) Požaduje sa zaznamenávať dostatočné množstvo 
vstupných údajov potrebných na zistenie výkonu. 

4) Pre letúny s konvenčnými riadiacimi systémami 
sa používa slovo "alebo". 

Pre letúny s inými ako mechanickými riadiacimi 
systémami sa používa slovo "a". 

Pre letúny s rozdelenými riadiacimi plochami je 
prijateľná vhodná kombinácia vstupov namiesto 
zaznamenávania každej plochy oddelene. 

5) Ak je signál v digitálnej forme. 

6) Uprednostňovanou alternatívou je zápis 
zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky z INS alebo 
z iného navigačného systému. 

7) Ak sú údaje ľahko dostupné. 

Ak je voľná ďalšia kapacita záznamu, môže 
splnomocnený orgán stanoviť jej ďalšie využitie 
s prihliadnutím na zabudované palubné systémy 
a s prihliadnutím na tieto priority: 

a) prevádzkové informácie z elektronických 
zobrazovacích systémov, ako napríklad systémy 

elektronických letových prístrojov (EFIS), 
centrálny monitor palubných sústav (ECAM) 
a sústava indikácie na kontrolu pohonných 
jednotiek a upozornenie posádky (EICAS) podľa 
nasledovnej priority: 

1) parametre volené posádkou a vzťahujúce sa 
na požadovanú dráhu letu (napr. nastavenie 
barometrického tlaku, zvolenú hladinu, 
zvolenú vzdušnú rýchlosť, výšku rozhodnutia, 
signalizáciu spojenia systému automatického 
riadenia s riadením letúna), ak sa 
nezaznamenávajú z iných zdrojov, 

2) voľba alebo stav zobrazenia, napr. SEKTOR, 
PÔDORYS, RUŽICA, POVETERNOSTNÝ 
RADAR, ZLUČOVANIE INFORMÁCIÍ 
a podobne, 

3) výstrahy a upozornenia, 

4) označenie stránok zobrazených núdzových 
postupov a kontrolných listov povinných 
úkonov, 

b) informácie o spomaľovaní včítane použitia bŕzd 
na zistenie príčin vybehnutia z dráhy alebo 
prerušenia vzletu, 

c) ďalšie parametre motora (tlak kompresora, N1, 
teplota výstupných plynov, prietok paliva 
a podobne).

 

Poznámka: Uvedených 32 parametrov spĺňa požiadavky na zapisovače letových údajov typu I. 
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PRÍLOHA B - ZÁSOBA A POUŽITIE KYSLÍKA 
(Doplnok k ustanoveniu 4.9) 

Poznámka: Výkonnosť členov posádky a zdravotný 
komfort cestujúcich počas letu v takých výškach, 
v ktorých by mohol nedostatok kyslíka negatívne 
pôsobiť, treba sledovať. Výskum v podmienkach 
podtlakových komôr alebo pri pobyte vo vysoko-
horskom prostredí ukazuje, že prispôsobivosť 
organizmu závisí predovšetkým od nadmorskej výšky a 
od dĺžky pobytu v danej výške. Podstatu a podrobnosti 
o týchto vzťahoch obsahuje Manual of Civil Aviation 
Medicine (Doc 8984). V zmysle tohto dokumentu podľa 
ustanovenia 4.9 a podľa príslušných častí predpisu L 6, 
časť I zodpovedá veliteľ lietadla za bezpečné zásoby 
kyslíka. 

1 Zásoba kyslíka 

1.1 Let, ktorý má byť vykonaný vo výškach, 
v ktorých je atmosférický tlak v priestoroch pre 
cestujúcich a posádku nižší ako 700 hPa, sa nesmie 
začať, ak letún nemá takú zásobu kyslíka na dýchanie, 
ktorá stačí zásobovať: 

a) všetkých členov posádky a aspoň 10 percent 
cestujúcich na akýkoľvek čas, ktorý presahuje 30 
minút, ak ide o let v hladine, kde je tlak na palube 
medzi 700 - 620 hPa a 

b) posádku a cestujúcich po celý čas, keď bude 
atmosférický tlak v týchto priestoroch menší ako 
620 hPa. 

1.2 Let, ktorý má byť vykonaný letúnom 
s pretlakovou kabínou nesmie začať, ak letún nemá pre 
prípad straty pretlaku takú zásobu kyslíka, ktorá postačí 
na zásobenie všetkých členov posádky a cestujúcich, 
podľa okolností zamýšľaného letu na celý čas, kedy 
bude atmosférický tlak v priestoroch pre posádku 
a cestujúcich menší ako 700 hPa. Okrem toho, ak je 

letún prevádzkovaný vo výškach, v ktorých je 
atmosférický tlak nižší ako 376 hPa, alebo ak je 
prevádzkovaný vo výškach, kde je atmosférický tlak 
väčší ako 376 hPa, ale nie schopný vykonať bezpečný 
zostup do výšok, v ktorých je atmosférický tlak rovný 
620 hPa počas štyroch minút, musí zásoba kyslíka 
zabezpečiť dodávku kyslíka všetkým osobám 
v priestoroch pre cestujúcich na čas aspoň 10 minút. 

2 Použitie kyslíka 

2.1 V prípade, že počas letu nastanú podmienky 
na použitie kyslíka v zmysle ust. 1.1 a 1.2 musia všetci 
členovia letovej posádky pri výkone funkcií 
nevyhnutných na bezpečnú prevádzku letúna 
nepretržite používať kyslíkové prístroje. 

2.2 V letúne s pretlakovou kabínou, ktorý letí 
v nadmorskej výške väčšej ako 7 600 m (376 hPa), 
musia všetci členovia posádky mať pri svojom 
pracovnom mieste taký typ kyslíkovej masky, ktorá 
umožňuje rýchle nasadenie a dodávku kyslíka podľa 
potreby. 

Poznámka: Atmosférické tlaky použité v tomto texte 
zodpovedajú v štandardnej atmosfére približne týmto 
výškam: 

hPa m ft 

700 3 000 10 000 

620 4 000 13 000 

376 7 600 25 000 
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DODATOK 2 - POŽIADAVKY NA VÝKONNOSŤ SYSTÉMU MERANIA VÝŠKY PRE PREVÁDZKU VO VZDUŠNOM 
PRIESTORE RVSM 

(Poznámka - pozri hlavu 7, 7.2.5) 

1 Pokiaľ sa týka skupiny lietadiel, ktoré majú 
približnú alebo rovnakú konštrukciu a boli stavané 
s ohľadom na všetky detaily, ktoré by mohli mať vplyv 
na presnosť výkonnosti v dodržiavaní výšky, potom 
výkonnosť v dodržiavaní výšky musí byť taká, aby 
celková výšková chyba (TVE) pre túto skupinu 
lietadiel nebola v priemere väčšia ako 25 m (80 ft) 
v magnitúde a štandardná odchýlka nesmie byť 
väčšia ako 28 - 0.013z2 pre 0 ≤ z ≤ 25, ak sa 
magnitúda udáva v metroch alebo 92 - 0.004z2 pre  
0 ≤ z ≤ 80, ak sa udáva v stopách. Zložky celkovej 
výškovej chyby (TVE) musia mať navyše tieto 
charakteristiky: 

a) stredná chyba systému merania výšky (ASE) 
z množiny nesmie prekročiť 25 m (80 ft) 
v magnitúde; 

b) súčet absolútnych hodnôt strednej chyby systému 
merania výšky ASE z troch štandardných 
odchýlok ASE nesmie prekročiť 75 m (245 ft); 

c) rozdiely medzi povolenou letovou hladinou 
a indikovanou tlakovou výškou skutočne letenej 
výšky musia byť symetrické k priemernej hodnote 

0 m, so štandardnou odchýlkou nie väčšou ako 
13,3 m (43,7 ft) a navyše priebeh znižovania 
frekvencie odchýlok so zvyšovaním rozdielu musí 
byť najmenej exponenciálny. 

2 Pokiaľ sa týka lietadiel, pre ktoré 
charakteristiky ich draku a zástavby výškomerného 
systému sú osobitné a preto sa nemôžu priradiť 
k skupine lietadiel zahrnutej do odseku 1, výkonnosť 
v dodržiavaní výšky musí byť taká, aby lietadlové 
súčasti TVE mali nasledovné charakteristiky: 
a) ASE lietadla nesmie počas všetkých podmienok 

letu prekročiť 60 m (200 ft) v magnitúde, a 

b) rozdiely medzi povolenou letovou hladinou 
a indikovanou tlakovou výškou skutočne letenej 
výšky musia byť symetrické k priemernej hodnote 
0 m, so štandardnou odchýlkou nie väčšou ako 
13,3 m (43,7 ft) a navyše priebeh znižovania 
frekvencie odchýlok so zvyšovaním rozdielu musí 
byť najmenej exponenciálny. 
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DODATOK 3 - DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA PRE PREVÁDZKU ULTRAĽAHKÝCH LETÚNOV 

Na prevádzku ultraľahkých letúnov platí predpis L 6/II. 
Špecifikáciu jednotlivých ustanovení v hlavách 4, 6, 
a 8 obsahujú nasledujúce ustanovenia, ktoré sú 
číslované v súlade s uvedeným predpisom 
a jednotlivé kapitoly tak dopĺňajú, prípadne i menia. 

Poznámka: V tomto dodatku sa za "ultraľahký letún" 
považuje letún, ktorého povolená vzletová hmotnosť 
je maximálne 480 kg (dvojsedadlový), 300 kg 
(jednosedadlový) a jeho technická spôsobilosť spĺňa 
podmienky Smernice ŠLI č. 3/96 zo dňa 28. augusta 
1996. 

V hlave 4 

4.3 Požiadavka 4.3.2 neplatí pre ultraľahké 
letúny. Veliteľ letúna teda nie je povinný oboznámiť 
osobu na palube s umiestnením a spôsobom použitia 
hlavných núdzových zariadení na letúne, určených na 
spoločné použitie. 

4.3.3 Každá osoba na palube ultraľahkého letúna 
musí byť na svojom mieste po celý čas letu pripútaná 
bezpečnostnými pásmi a nesmie byť mladšia ako 15 
rokov. Okrem toho musí mať pri vstupe do letúna bez 
kabíny alebo s otvorenou kabínou na hlave ochrannú 
prilbu a oblečenie, z ktorého sa žiadna časť nemôže 
uvoľniť prúdom vzduchu. V prípade, že prilba nechráni 
zrak, musí mať na očiach ochranné okuliare po celý 
čas letu. 

Pilot ultraľahkého letúna a žiak-pilot musia mať pri 
každom lete platný preukaz pilota, resp. žiaka-pilota. 

4.4.1.1 Palubné doklady a dokumentácia. 

Pri každom lete ultraľahkého letúna musia byť na 
palube tieto doklady a dokumentácia: 

a) osvedčenie letúna o zápise do registra lietadiel; 

b) palubný denník alebo doklad ho nahradzujúci; 

c) platné osvedčenie o letovej spôsobilosti a; 

d) osvedčenie o hlukovej spôsobilosti lietadla, ak nie 
je hladina hluku osvedčená v letovej príručke 
alebo v osvedčení o letovej spôsobilosti (*); 

(*) Osvedčenie o hlukovej spôsobilosti lietadla 
bude požadované v súlade s Annex 16, Volume I 
od dátumu, ktorý stanoví splnomocnený orgán. 

e) povolenie na prevádzku leteckej rádiostanice; 

f) preukaz spôsobilosti záchranného zariadenia (ak 
je v letúne použité); 

g) podaný letový plán (ak sa požaduje); 

h) doklad o poistení zodpovednosti za škody 
spôsobené prevádzkou lietadla; 

i) letová príručka alebo dokument ju nahradzujúci.  
 

4.5 Meteorologické informácie 

Veliteľ ultraľahkého letúna sa musí oboznámiť 
s dostupnými meteorologickými informáciami 
v rozsahu primeranom na zamýšľaný let. 

4.8 Zásoba pohonných látok a oleja 

4.8.1 Let ultraľahkého letúna nesmie začať, pokiaľ 
letún nemá dostatočné množstvo pohonných látok 
a oleja na bezpečné vykonanie zamýšľaného letu 
a pristátie s rezervou paliva na najmenej 30 minút 
letu. Pri samostatných preletoch žiakov, musí byť 
rezerva paliva najmenej na 45 minút letu. 

4.18.3 Plnenie paliva do ultraľahkého letúna so 
spusteným motorom je zakázané. 

4.19 Zámerne nepoužité 

4.20 Všeobecné inštrukcie 

4.20.1 Je zakázané ručne spúšťať motor ultra-
ľahkého letúna, ak: 

a) v letúne nie je osoba s platným preukazom 
spôsobilosti pilota alebo žiaka - pilota; 

b) kolesá podvozku letúna nie sú založené klinmi, 
alebo ak letún z každej strany nedrží aspoň jedna 
osoba a letún nie je zabrzdený; 

c) motor neroztáča osoba na to vycvičená 
a oboznámená s použitým motorom; táto osoba 
nesmie mať na sebe voľné časti odevu, ktoré by 
mohli byť zachytené vrtuľou; 

d) pilot a spúšťajúci nezabezpečili, aby sa 
v priebehu spustenia motora nenachádzala 
v nebezpečnej blízkosti vrtule, s výnimkou 
spúšťajúcej osoby, žiadna osoba, zviera alebo 
predmety, ktoré by sa mohli dostať do styku 
s vrtuľou; 

e) sa spúšťajúci nepresvedčil, že po spustení 
motora neohrozí prúd vzduchu iné lietadlá alebo 
osoby, ani nebude takéto osoby zaťažovať viac, 
ako je nevyhnutné; 

f) spúšťajúci nedal povel na zapnutie alebo vypnutie 
zapaľovania motora a pilot tento povel 
opakovaním nepotvrdil. 

4.20.2 Veliteľ lietadla nesmie spúšťať motor 
spúšťačom, kým sa nepresvedčil, že sú primerane 
splnené požiadavky ust. 4.20.1 d) a e), a že pred 
letúnom je dostatočný priestor na zastavenie 
nežiadúceho pohybu letúna. 

4.20.3 Ultraľahký letún nesmie rolovať po 
pohybových plochách letiska ak osoba, ktorá ho riadi: 

a) nemá platný preukaz spôsobilosti pilota alebo 
žiaka pilota; 

b) nemá kvalifikáciu na použitie palubnej 
rádiostanice (ak sa rádiové spojenie požaduje); 
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c) nezískala od kompetentnej osoby inštrukcie 
týkajúce sa plánu letiska, rolovacích dráh, 
značiek, svetelných návestidiel, signálov 
a inštrukcií riadenia letovej prevádzky, postupov 
a frazeológie, ak sa to na danom letisku požaduje 
a ak nie je schopná riadiť sa prevádzkovými 
požiadavkami na bezpečný pohyb lietadla na 
letisku. 

4.20.4 Vzlety a pristátia ultraľahkých letúnov a ich 
prevádzka sú povolené: 

a) z civilných letísk, kde je zriadené stanovište RLP 
alebo AFIS za predpokladu, osobitného súhlasu 
prevádzkovateľa príslušného letiska, na 
konkrétny ultraľahký letún a jeho veliteľa; 

b) z vojenských letísk za predpokladu súhlasu 
príslušných vojenských orgánov; 

c) z vojenských záložných letísk; 

d) z poľnohospodárskych letísk; 

e) zo schválených plôch. 

Poznámka 1: Toto ustanovenie nevylučuje ďalšie 
požiadavky, ktorých splnenie si môže nárokovať 
prevádzkovateľ letiska, alebo majiteľ plochy, vždy 
však je potrebný súhlas prevádzkovateľa príslušného 
letiska a v bode e) majiteľa alebo zodpovednej osoby 
za prevádzku na schválenej ploche. 

Poznámka 2: Obmedzenia v ust. 4.20.4 a) tohto 
dodatku sa nevzťahujú na prevádzku ultraľahkých 
letúnov, 

- ktoré majú platné osvedčenie o letovej spôsobilosti 
vydané Leteckým úradom Slovenskej republiky, 

- ktoré sú zapísané v Registri lietadiel Slovenskej 
republiky a 

- keď má veliteľ letúna platný preukaz spôsobilosti 
SPL, OPL alebo DPL. 

4.20.5 Pristátie na inom mieste, ako je uvedené 
v ust. 4.20.4, je povolené iba v prípade núdze 
(bezpečnostné alebo núdzové pristátie). 
Vzlet z takého miesta je povolený pri splnení týchto 
podmienok: 

a) pred vzletom bola odstránená príčina, pokiaľ bola 
príčinou pristátia; 

b) v letúne musí byť osoba s preukazom 
spôsobilosti pilota (vzlet nesmie vykonať žiak-
pilot); 

c) s dvojmiestnym letúnom môže byť vykonaný vzlet 
iba bez obsadenia druhého miesta; 

d) priestor vzletu umožňuje dosiahnuť bezpečnú 
výšku nad prekážkami a umožňuje splniť 
požiadavky ust. 4.20.1 alebo 4.20.2. 

4.20.6 Vykonávanie leteckých prác na ultraľahkých 
letúnoch je zakázané. 

4.20.7 Výcvik na získanie preukazu spôsobilosti na 
ultraľahkých letúnoch je možné vykonávať iba na 
schválených letúnoch na výcvik a iba v schválených 
leteckých školách v súlade so Smernicou ŠLI/D 107. 

V hlave 6 

6.1.3 Všetky ultraľahké letúny musia byť pri 
všetkých mimoletiskových letoch a preletoch 
vybavené mapou vhodnej mierky. Mapa musí byť 
uložená tak, aby pilot mohol do nej kedykoľvek 
nahliadnuť a nepotreboval na manipuláciu s mapou 
obidve ruky. 

V hlave 8 

8 Údržba ultraľahkých letúnov 

8.1 Zodpovednosť za udržovanie letovej 
spôsobilosti 

8.1.1 Výrobca zodpovedá za zostavenie programu 
údržby. Výrobca môže stanoviť požadovanú 
kvalifikáciu na personál, ktorý vykonáva jednotlivé 
stupne údržby svojich výrobkov. Porušením 
stanoveného systému údržby prevádzkovateľom 
preberá prevádzkovateľ zodpovednosť za bezpečnosť 
používaného výrobku alebo celého výrobku na seba. 

8.1.2 Prevádzkovateľ zodpovedá: 

a) za vykonávanie údržby stanovenej na zachovanie 
spôsobilosti po celý čas prevádzky letúna; 

b) za správne a neodkladné zapísanie akéhokoľvek 
stupňa údržby alebo opravy do palubného 
denníka letúna a príslušnej dokumentácie letúna 
a za potvrdenie každej práce podpisom 
prevádzkovateľa alebo zodpovednej osoby 
s predpísanou kvalifikáciou; 

c) za spracovanie a dodržovanie programu údržby, 
ktorý musí byť vykonávaný v súlade s ust. 8.2, ak 
bude letún používaný na výcvik; 

d) že na letúne nebude vykonaná žiadna zmena 
alebo úprava bez predchádzajúceho schválenia 
osobou, ktorá potvrdila letovú spôsobilosť 
v súlade s 8.1.2 pred registráciou letúna. Bez 
predloženia kópie takéhoto dokladu sa nesmie 
letún zaregistrovať. 

8.1.3 Za udržovanie letovej spôsobilosti 
ultraľahkého letúna zodpovedá prevádzkovateľ aj 
v tom prípade, ak ho zapožičal alebo prenajal inej 
osobe. 

8.1.4 Za bezprostredný stav vyhovujúci letovej 
spôsobilosti pred samotným vzletom zodpovedá pilot 
letúna, v prípade pilotného výcviku zodpovedná osoba 
(inštruktor). Táto zodpovednosť je neprenosná. 

8.1.5 Pilot letúna je povinný presvedčiť sa 
o spôsobilosti letúna na let pred každým letom 
v rozsahu stanovenom letovou príručkou letúna. 
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