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Stručný opis udalosti 

Počas športového lietania 
využívajúceho vlnové prúdenie  

vo FIR Bratislava došlo  
k viacnásobnému vniknutiu  

do riadeného priestoru triedy C  
bez povolenia. 



Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik www.lps.sk 

Priebeh 

SSR 6734 
ALT ??? SPECS 

A100 

Vzájomná vzdialenosť 6,6 NM 

Neznámy let 

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
V čase 12:38:34 sa cieľ letu s odpovedačom A6734 zobrazil na situačných displejoch E2000 pracoviska ACC/U v polohe 10 NM severne NDB DBV a 5,5 NM vľavo od trate M985 bez zobrazenia výšky (údaju módu C odpovedača SSR). V tom čase sa IFR let SPECS nachádzal 6 NM severovýchodne DBV v ALT 10000 ft smerujúci na COP MEBAN. Let s kódom A6734 prešiel do stavu CST v čase 12:38:54. Vzdialenosť medzi letmi bola 6,6 NM.
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Priebeh 

Strata 
zobrazenia SPECS 

A100 

Strata radarovej značky 

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
V čase 12:38:34 sa cieľ letu s odpovedačom A6734 zobrazil na situačných displejoch E2000 pracoviska ACC/U v polohe 10 NM severne NDB DBV a 5,5 NM vľavo od trate M985 bez zobrazenia výšky (údaju módu C odpovedača SSR). V tom čase sa IFR let SPECS nachádzal 6 NM severovýchodne DBV v ALT 10000 ft smerujúci na COP MEBAN. Let s kódom A6734 prešiel do stavu CST v čase 12:38:54. Vzdialenosť medzi letmi bola 6,6 NM.
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Priebeh 

OK0070 
A077 SPECS 

A100 

Zobrazenie letu OK0070 
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Priebeh 

OK0070 
A081 

SPECS 
A100 

Vstup letu OK0070 do 
priestoru C 
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Priebeh 
12:40:07 
OK0070:  Bratislava Information, Oscar Kilo Nula Nula Sedum  
  Nula dobré odpoledne. 
 

DFIC:     OK0070, Bratislava, dobré popoludnie, dávajte. 
 

OK0070:  Bratislava Information, OK0070, leti… letiště vzletu  
  Martin a chtěl bych aktivovat letový plán. Momentálně 
  jsem dosáhl  hladiny osum nula (80) a chtěl bych  
  žádat, pokuď možno výš, a do hladiny jedna pět (15), 
  a odpovídač kód sedum tisíc. 
 

DFIC:    OK0070, rozumiem, a kedy bol čas vzletu? 
 

OK0070:  Čas vzletu byl 12:25. 
 

DFIC:     Rozumiem, zatiaľ udržiavajte 8000 stôp na  
  QNH1020. Pre dalšie zavolám. A výšku požadujete  
  akú? 



Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik www.lps.sk 

Priebeh 

12:40:07-pokračovanie 
OK0070: Tak pokuď by to šlo, tak do hladiny jedna devět pět  
  (FL195). 
 

DFIC:  Rozumiem, zatiaľ udržiavajte 8000, pre ďalšie  
  zavolám. 
 

OK0070: A budu udržovat 8000, pro další zavoláte. OK0070.  
 

DFIC:  Správne. Nastavte odpovedač 6752. 
 

OK0070: *** ještě jednou odpovídač? 
 

DFIC:  Nastavte odpovedač 6752. 
 

OK0070: 752. 
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Priebeh 

OK0070 
A094 SSR6734 

A??? 

OK0070 pokračoval v stúpaní 
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Priebeh 

12:42:09 
OM2020:  Bratislava Info, sme OM2020, dobrý deň. 
 

DFIC:     OM2020, Bratislava, dobrý deň. 
 

OM2020:  Sme vetroň z Martina po vzlete, máme letový plán  
  podaný na trať Martin-Kežmarok-Martin a momentálne 
  máme 1800 ALT a stúpame 3 metre. Žiadame oživiť  
  plán. 
 

DFIC:    OM2020, rozumiem, nastavte odpovedač 6756. 
 

OM2020:  Odpovedač 756 nastavujeme. 
 

DFIC:     6756.  
 

OM2020: 6756. Správne? 
 

DFIC:  Správne. 
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Priebeh 

12:43:23 
DFIC:  Oscar Mike, Oto Mária 2020 akú výšku požadujete  
  a kedy bol čas vzletu? 
 

OM2020:  No, požadujem maximálnu 195, akú sme mali v pláne 
  a zatiaľ stúpame, máme 2000 ALT. 
 

DFIC:     Rozumiem. A kedy bol čas vzletu? 
 

OM2020:  Zopakujte, prosím. 
 

DFIC:    OM2020 kedy bol čas vzletu? 
 

OK0070:  14:30 local time, vzlet letisko Martin. 
 

DFIC:     Rozumiem. A máte nastavený odpovedač 6756? 
 

OM2020: Odpovedač nastavíme na 6756. 
 



Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik www.lps.sk 

Priebeh 

12:44:32 
 
Koordinácia medzi stanovišťami ACC Bratislava a FIC Bratislava: 
 

- Dva vetrone OK0070 a OM2020. 
 

- ATCO ACC potvrdil že identifikoval let OK0070. 
 

- Nevedel identifikovať let OM2020 nakoľko pridelený kód 
odpovedača 6756 nebol prijatý z paluby letu OM2020. 

 

- Z dôvodu objemu prevádzky stanovište ACC nepovolilo vstup do 
vzdušného priestoru C (ALT 8000 ft a vyššie). 
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Priebeh 

SSR 6734 
-neznámy let 
-prekrytie  značiek let 

OK0070 dosiahol A098 
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Priebeh 

12:47:34 
DFIC:  OK0070, Bratislava. 
 

OK0070: Bratislava, OK0070, dávejte. 
 

DFIC:  OK0070, takže informácia zo sektora, nie ste povolený 
  vyššie ako 8000 stôp do priestoru triedy C. 
 

OK0070: Takže není povoleno víc než 8000? 
 

DFIC:  Potvrdzujem. 
 

OK0070: Je, víc než 8000 negative. 
 

DFIC:  Správne. 
 

OK0070: A je tady nějaká naděje jít nahoru? 
 

DFIC:  Zistím. Zavolám. 
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Priebeh 

12:48:38 
 
Koordinácia medzi stanovišťami ACC Bratislava a FIC Bratislava: 
 
Stanovište ACC Bratislava nepovolilo stúpanie z dôvodu vysokej 
prevádzky v sektore vrátane výsadkov. 
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Priebeh 

12:48:40 
OK0070: Bratislava Information, OK0070. 
 

HA123  Bratislava Information, HA123 is calling...   
  (prerušované  vysielanie) 
 

DFIC:  OK0070, takže kvôli prevádzke a ešte aj výsadkom  
  nevedia povedať presne kedy by bol možný vstup do 
  riadeného priestoru. 
 

OK0070: Rozumím, jinak bych sem rád uvedl, že mám podaný 
  již letový plán. Včera jsem ho podával. 
 

DFIC:  Potvrdzujem, vedia o tom. A taktiež aj kolega nie je  
  povolený do priestoru triedy C zatiaľ. 
 

OK0070: Rozumím, OK0070. 
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Priebeh 

12:49:33 
DFIC:  OM2020, Bratislava. 
 

OM2020:  OM2020, na príjme pre Bratislavu. 
 

DFIC:     OM2020, taktiež nie ste povolený, nemáte povolený  
  vstup do riadeného priestoru, viac ako 8000 stôp. 
 

OM2020:  ... *****... Tak máme, či nemáme povolený vstup? 
 

DFIC:    Nemáte, negative vstup do riadeného priestoru. 
 

OM2020:  Máme podaný letový plán, tak prečo nás tam nechcete 
  pustiť? 
 

DFIC:     Ja som koordinoval so sektorom stúpanie do  
  riadeného priestoru a oni zamietli vstup do priestoru 
  váš, aj kolegov. 
 

OM2020: To nie je možné. My sme taká istá prevádzka ako  
  všetci ostatní. Žiadame stúpať. 
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Priebeh 

12:50:48 
OM2020:  My sme už vlastne dávno v riadenom priestore totižto. 
  Ste nám to nepovedali, že máme ohlásiť 8000 stôp. 
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Priebeh 

SSR 6734  – neidentifikovaný let  
  – pravdepodobne  OM2020 

OK0070 dosiahol A080 – po klesaní z A094 



Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik www.lps.sk 

Priebeh 

12:51:16 
 
Koordinácia medzi stanovišťami ACC Bratislava a FIC Bratislava: 
 
Stanovište ACC Bratislava akceptovalo let OK0070 
 
Požiadalo stanovište FIC aby let OM2020 nastavil kód 6756 (tento kód 
bol letu OM2020 odovzdaný 12:43) 
 
V čase 12:52:36 bol let OK0070 odovzdaný na spojenie so 
stanovišťom ACC 
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Priebeh 

12:52:36 
DFIC:  OM2020, Bratislava. 
 

OM2020:  2020, na príjme pre Bratislavu. 
 

DFIC:  2020, ako máte nastavený odpovedač? Lebo   
  momentálne vás nevidíme na radare. 
 

OM2020: Ano, máme aktívny odpovedač. 
 

DFIC:  Aký máte nastavený kód? 
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Priebeh 

12:53:48 
OM2020:  6756, OM2020.  
 

DFIC:  OM2020, tak teraz vidíme na radare správny kód  
  a môžete preladiť na Bratislavu Radar pre ďalšie  
  stúpanie 134,475. 
 

OM2020: 134475 Bratislava Radar, ďakujeme. 
 

DFIC:  Neni zač. Dopo. 
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Priebeh 

SSR6734 → SSR6756 
Let OM2020 identifikovaný 

(údaj módu „C“ nie je zobrazený) 
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Priebeh 

12:54:27 
OK0070:  Bratislava Radar, Oscar Kilo Nula Nula Sedum Nula  
  (OK0070), dobré odpoledne. 
 

ACC:  OK0070, dobrý deň, dávajte. 
 

AFL2091  Bratislava, good day, continue BIGLU, FL350.  
 

OK0070 Bratislava OK0070, větroň po vzletu z Martina,  
  momentálně hladina 80 a žádal bych stoupání do  
  hladiny 195. 
 

ACC:  OK0070, momentík. AFL2091,good day, radar contact, 
  proceed to BIGLU. 
 

AFL2091: Continue BIGLU, FL350, AFL2091. 
 

ACC:  AUI472, contact Lviv, 135,6. Goodbye. 
 

AUI472: 135,6. Bye bye, AUI472. 
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Priebeh 

12:54:27 - pokračovanie 
ACC:  OK0070, stúpajte do letovej hladiny 120. 
 

OK0070: Do letové hladiny 120, OK0070. 
 

ACC:  OK0070, jak dlho tam chcete byť? 
 

OK0070: Opakujte. 
 

ACC:  Jako dlho chcete byť, alebo jako dlho chcete   
  okupovať priestor od hladiny 110 do 190? 
 

OK0070: Tak minimálně hodinku až dvě. 
 

ACC:  Ja vás rozumiem, zatiaľ stúpajte do letovej hladiny  
  120 z prevádzkových dôvodov. 
 

OK0070: Idem do hladiny 120, děkuju, OK0070. 
 



Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik www.lps.sk 

Priebeh 

12:57:12  
OM2020: Bratislava Radar, tu Oto Mária Dva Nula Dva Nula  
  (OM2020), dobrý deň. 
 

ACC:  OM2020, dobrý deň, dávajte. 
 

OM2020: Sme vetroň z Martina vo vlne, máme FL129 a stúpame 
  podľa letovéh... máme letový plán na trať Martin -  
  Kežmarok - Martin vo vlne. 
 

ACC:  Rozumiem, kto vám povolil stúpať do takej hladiny? 
 

OM2020: Sme boli na Infe a tam sme stúpali. Nám nepovedali  
  nič aby sme nestúpali. 
 

ACC:  OM2020, v žiadnom prípade nestúpajte ďalej, potvrďte 
  hladinu jakú máte teraz. 
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Priebeh 

12:57:12 - pokračovanie  
OM2020: Máme, máme 129 hladinu. Ááá... veď máme letový  
  plán. Prečo by sme nemali  stúpať ďalej? 
 

ACC:  Udržujte letovú hladinu 130. 
 

OM2020: Udržujeme hladinu 130, díky.  
 

ACC:  A OM2020, toto je predmetom hlásenia, takže sa  
  spoľahnite, že píšeme hlásenie na toto. 
 

OM2020: My sme boli na Bratislava Information a tam nám nič  
  nepovedali aby sme nestúpali. 
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Priebeh 

13:00:00 
ACC:  OM2020, máte mód Charlie k dispozícii? 
 

OM2020: Ano, máme odpovedač zapnutý, 6756. 
 

ACC:  Ja sa vás nepýtam na Alfu, ja sa pýtam výškomer či  
  viete zapnúť, aby sme videli vašu výšku. 
 

OM2020: OM2020, pre Bratislava Radar, máme mód C zapnutý.  
 

ACC:  Rozumiem. Potvrdzujem, hladina 128, stúpajte do  
  letovej hladiny 130 a držte hladinu 130. 
 

OM2020: Rozumiem, 130 budeme držať, budeme stúpať. 
 

ACC:  A potvrďte na QNH 1013. 
 

OM2020: QNH 1013. Ďakujeme. 
 

ACC:  Transition Level je 110, jedna, jedna, nula. 
 

OM2020: Rozumiem, OM2020, Transition Level jedna, jedna,  
  nula. 
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Priebeh 

13:05:13 
 
 

ACC vydalo povolenie pre let OM2020  
na stúpanie do FL195. 

 
Pilot potvrdil. 
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Priebeh 

13:10:27 
ACC:  OM2020, Bratislava. 
 

OM2020: OM2020, na príjme. 
 

ACC:  Stratili sme radarový kontakt, potvrďte súčasnú  
  výšku. 
 

OM2020: Momentálne máme hladinu 143. A niečo máme  
  s odpovedačom, ale skúsime ho reštartnúť. 
 

ACC:  Rozumiem.  
 

(...dochádzalo k opakovanej strate radarovej identity z dôvodu 
zlyhania palubného odpovedača.) 
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Priebeh 

13:17:27 
OK6767 Bratislava Radar, dobrý den, OK6767. 
 

ACC:  OK6767, Bratislava Radar, dobrý deň, dávajte. 
 

OK6767: OK6767, letová hladina 91 nad Martinem, a squawk  
  6754. 
 

ACC:  OK6767, rozumiem, máme radarový kontakt. Len pre 
  našu informáciu, kto vám vydal letové povolenie do  
  riadeného vzdušného priestoru? 
 

OK6767: Teď, tenhle squawk mi nastavil Bratislava Info  
  a přeladil mě na vás, když viděl, že stoupám. 
 

ACC:  Rozumiem. Ale riadený vzdušný priestor začína od  
  8000 vyššie a vy ste od nás nedostali žiadne povolenie 
  na prestúpanie 8000 feetov. 
 

OK6767: My jsme měli za to, že tou debatou s info to platí.  
  Dobře, co včil? 
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Priebeh 

13:18:51 
OM2020: Bratislava Radar, OM2020, to bol rovnaký prípad ako aj 
  my. My sme mali tiež za to, že keď sme mali squawk,  
  že už môžme stúpať, z infa. 
 

ACC:  Nebudeme sa o tom asi pravdepodobne baviť teraz po 
  frekvencii, ale nemáte pravdu, pre vstup do riadeného 
  priestoru musíte získať povolenie na stúpanie  
  letových prevádzkových služieb. 
 

OM2020: Ja viem, že máte pravdu, sa ospravedlňujem, ale bol to 
  vis major. No, takže tak poprosím o zhovievavosť. 
 

ACC:  V poriadku, nič sa nestalo. Ste za VMC? 
 
  ................. 
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Priebeh 

13:28:51 
OK6767: Bratislava Radar, OK6767. 
 

ACC:  OK6767 dávajte. 
 

OK6767: Jenom prosím dotaz. Kde jsou ty zbylé dva kluzáky  
  oproti mojí poloze? 
 

ACC:  Momentálne sú severne od vás, vzdialenosť 6 míľ  
  a druhému momentálne vypadol odpovedač a bol v tej 
  istej polohe nad prevádzkou, ktorá je od vás severne 6 
  míľ. 
 

OK6767: OK, severne 6 míl, díky. OK6767. 
 

ACC:  A nižšia prevádzka tých dvoch ktorí sú severne od vás 
  je momentálne na letovej hladine 140 a stúpa do  
  letovej hladiny 150. Momentálne je na letovej hladine 
  140 a stúpa. 
 

OK6767: Rozumím, díky. OK6767. 
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Priebeh 

13:32:11 
ACC:  OM2020, stále nemáme radarový kontakt, potvrďte  
  súčasnú výšku. 
 

OM2020: Súčasná výška 156 Flight Level. 
 

ACC:  OM2020, rozumiem. Pre informáciu vo vašom priestore 
  je glider na letovej hladine 150, my momentálne  
  nemáme s vami radarový kontakt. 
 

OM2020: 150 je tam glider, ďakujem, skúsime to resetnúť alebo 
  niečo s tým urobiť. 
 

ACC:  OK0070, vo vašom priestore je glider na výške,  
  v letovej hladine 156. Nemáme radarový kontakt. 
 

OK0070: Rozumím, budu se snažit vizuální kontakt.   
  Momentálně hladina 151. 
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Priebeh 

13:32:11-pokračovanie 
ACC:  Rozumiem, to je vaša požadovaná výška 150, pokiaľ si 
  dobre pamätám. 
 

OK0070: Ano, momentálně 150. 
 

ACC:  Potvrďte vizuálny kontakt s gliderom nad vami 600  
  feetov, ak je to možné. 
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Priebeh 

13:52:44 
 

OK1979: Bratislava Radar, OK1979, Dobrý den. 
 

ACC:  OK1979, Bratislava, dávajte. 
 

OK1979:  Jeden krát kluzák z Martina podle letového plánu, na 
  odpovídači 6747 a hladina 90 co mám teďkom. Měl  
  jsem povolení jít nahoru nad hladinu 80 z Bratislava  
  Info. 
 

ACC:  OK6767 a ešte raz potvrďte požadovanú letovú  
  hladinu. 
 

OK6767: pilot neodpovedal. 
 

ACC:  OK1979 potvrďte požadovanú letovú hladinu.  
 

OK1979: Ááá Bratis… zatím jsem žádal hladinu 140, jestli by to 
  šlo. 
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Priebeh 

13:52:44-pokračovanie 
 

ACC:  OK1979, rozumiem, povolené stúpať do letovej hladiny 
  140 s dodržaním vlastných rozostupov. Pre informáciu 
  nad Martinkami je prevádzka klesajúca do 8000 stôp. 
  Skúste potvrdiť vizuálny kontakt. 
 

OK1979: Vizuální kontakt zatím nemám, ale budu samozřejmě  
  se dívat ven. 
 

ACC:  S danou prevádzkou sme stratili radarový kontakt. 
 

OK1979: Rozumím, budu sledovat. 
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Analýza 

V dobe udalosti boli vo FIR Bratislava vykonávané okrem 
komerčných IFR letov aj VFR lety: 
 
• OMKGB – výsadky v priestore letiska Prievidza do FL110 
 
• GCECI – výsadky v priestore letiska Dubnica do FL145 
 
• 5 x vetroň – vlnové lietanie z letiska Martin do FL195 
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Analýza jednotlivých letov 

OK0070 
 
 

• Po nadviazaní spojenia s FIC dostal pilot príkaz udržiavať ALT8000 
• Pilot potvrdil avšak pokračoval v stúpaní až do ALT9800 

 
• Let OK0070 vstúpil do vzdušného priestoru triedy C bez povolenia. 
 
• V danom čase sa v blízkosti tohto letu nachádzal let IFR SPECS 

(ALT 10000 ft). Tento let sa nachádzal v strede letovej cesty R23. 
 
• Vzájomná vzdialenosť letov OK0070 a SPECS bola 5,3 NM a 

vertikálna vzdialenosť bola 1300 ft. Len náhodou nedošlo k 
zníženiu minima rozstupu medzi uvedenými letmi. 

 
• (celková doba letu OK0070 na spojení s ACC – 02h 09min) 
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Analýza jednotlivých letov 

OK0070 
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Analýza jednotlivých letov 

OM2020 
 
 

 
 

• Po nadviazaní spojenia s FIC pilot oznámil stúpanie 3 metre a 
výšku 1800 ALT. Pri udávaní výšky pilot neuviedol jednotky. 
 

• Po koordinácii medzi ACC a FIC nebolo vydané povolenie na 
ďalšie stúpanie na čo pilot oznámil, že už sa aj tak dávno nachádza 
v riadenom priestore.  
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Analýza jednotlivých letov 

OM2020 
 
 

 
 

 

Chýbajúca identifikácia a 
výška letu OM2020 
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Analýza jednotlivých letov 

OM2020 
 
 

 
• Let OM2020 vstúpil do vzdušného priestoru triedy C bez povolenia. 

 
• Pilot odôvodnil stúpanie takto:  

• nikto mu nepovedal aby nestúpal 
• pridelenie kódu SSR ho oprávňovalo stúpať 

 
• Viacnásobná porucha odpovedača   

• ACC vydalo príkaz na opustenie riadeného priestoru pretože            
z dôvodu opakovanej straty radarovej identity letu OM2020 
nemohol riadiaci na ACC poskytovať informácie ostatnej 
prevádzke o tomto lete  

 
• (celková doba letu OM2020 na spojení s ACC – 01h 07min) 
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Analýza jednotlivých letov 

OK6767 
 
 

 
• Po nadviazaní spojenia s FIC pilot oznámil ALT 8000 ft a žiadal 

stúpať do FL150. 
 

• FIC oznámil že stúpanie skoordinuje a zavolá. 
 

• Let OK6767 pokračoval v stúpaní a vstúpil do riadeného 
vzdušného priestoru bez povolenia. 
 

• Pilot odôvodnil stúpanie takto: 
• pridelenie kódu SSR ho oprávňovalo stúpať. 

 

• (celková doba letu OK6767 na spojení s ACC –  00h 35m) 
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Analýza jednotlivých letov 

OK6767 
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Analýza jednotlivých letov 

OK2230 
 
 

 
• Po nadviazaní spojenia s FIC pilot oznámil ALT 7600 ft a žiadal 

stúpať do FL140. 
 

• FIC nepovolilo stúpanie nad ALT 8000 ft pretože tento let nemal 
podaný letový plán. 
 

• Pilot pri nastavovaní kódu SSR 7000 omylom nastavil kód 7700 čo 
spôsobilo zobrazenie stavu núdze na radarových zobrazeniach 
ACC. 
 

• FIC upozornil pilota na prestúpanie ALT 8000 ft ako aj na to, že 
odpovedač vysiela „núdzu“. 
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Analýza jednotlivých letov 

OK2230 
 
 

 
 
 

Vysielanie „núdze“ – let OK2230 
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Analýza jednotlivých letov 

OK2230 
 
 
 
 

• Let OK2230 pokračoval v stúpaní a a vstúpil do riadeného 
vzdušného priestoru bez povolenia 
 

• (celková doba letu OK2230 na spojení s ACC –  00h 00m) 
 



Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik www.lps.sk 

 
Analýza jednotlivých letov 

OK2230 
 
 

 
 
 

OK2230 – nebol na spojení s ACC 
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Analýza jednotlivých letov 

OK1979 
 
 
 

• Pilot dostal príkaz od FIC aby udržiaval ALT 8000 ft. 
 

• Pilot žiadal FL140. 
 

• Let OK1979 pokračoval vstúpaní a vstúpil do riadeného vzdušného 
priestoru bez povolenia. 
 

• Pilot odôvodnil stúpanie takto: 
• Stúpanie povolilo stanovište Bratislava Info 
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Analýza jednotlivých letov 

OK1979 
 
 

 
 
 

OK1979 – vstup do priestoru C 
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Analýza jednotlivých letov 

OK1979 
 
 
 

 
 

• Stanovište FIC potvrdilo žiadosť pilota o stúpanie do FL140 výrazom 
„rozumiem“ čo mohlo viesť u pilota k omylu, že stúpanie je 
povolené. 
 

• Pozn.: okrem tohto nepochopenia si pilot počas stúpania počínal 
zodpovedne a na každú zmenu hladiny počas stúpania žiadal od 
ACC letové povolenie. 
 

• (celková doba letu OK1979 na spojení s ACC –  01h 12m) 
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Fakty 

 
• Lety OM2020, OK0070, OK6767 a OK1979 mali podaný platný FPL. 

 

• Let OK2230 nemal podaný FPL. 
 

• Stanovištia ACC a FIC nemali informáciu o zahájení činnosti 
športového lietania vo vlnovom prúdení do FL195 z letiska Martin. 
 

• Piloti sa hlásili na frekvencii FIC pri dosahovaní nadmorskej výšky 
8000 stôp (7600-8100) okrem letu OM2020 ktorý sa prihlásil vo 
výške 1800 bez udania jednotky. 

 

• Piloti nečakali na povolenia na vstup do riadeného priestoru a 
stúpali ďalej. 
 

• Piloti odôvodňovali vstup do riadeného priestoru bez povolenia 
takto: 
• Nikto im nepovedal aby nestúpali 
• Pridelenie SSR kódu ich oprávňovalo stúpať 
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Fakty 

• Lety vetroňov ani lety výsadkov neboli započítané do celkovej 
záťaže sektora ACC. 
 

• Z dôvodu možného preťaženia sektora ACC sa riadiaci ACC 
rozhodol nevydať povolenia na vstup do riadeného priestoru čo u 
pilotov vetroňov vyvolalo znepokojenie. Napriek tomu do 
riadeného priestoru stúpali a dožadovali sa povolenia na ďalšie 
stúpanie. 
 

• Zobrazenie neznámeho letu s SSR 6734 bez údaja výšky západne 
od IFR letu SPECS o ktorom riadiaci nemal žiadnu informáciu (typ, 
činnosť ...). 
 

• Náhodné zaistenie rozstupu medzi letmi SSR6734 a SPECS. 
 

• Z dôvodu stúpania vetroňov bez povolenia výrazne vzrástla 
pracovná záťaž na sektore (vrátane stúpania výsadkových letov). 
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Fakty 

• Niekoľkonásobná strata radarovej identity letu OM2020 z dôvodu 
poruchy palubného odpovedača SSR a s tým spojený nárast 
pracovnej záťaže pri vydávaní informácií o prevádzke 
 

• Nesprávne nastavenie SSR7700 – núdza – nárast počtu telefonátov 
pri overovaní o akú núdzu sa jedná 
 

• Nedodržanie pravidiel publikovaných v AIP SR – pravidlá pre 
športové letectvo a záujmové letecké činnosti 
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Záver 

Príčiny udalosti: 
 

• Nedisciplinované správanie pilotov vetroňov počas vykonávania 
športového lietania vo vlnovom prúdení 
 

• Nedostatočná znalosť rozdelenia vzdušného priestoru FIR 
Bratislava 
 

• Nedostatočná znalosť povinností pilota od momentu podania FPL 
až po ukončenie letu  
 

• Pokračovanie v stúpaní nad ALT 8000 ft bez povolenia 
 

• Vykonanie neorganizovanej činnosti a z tohto dôvodu stanovištia 
ACC a FIC nemali dostatok informácií 
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Odporúčania: 

 Pri plánovaní a organizovaní činnosti dôsledne dodržiavať postupy 
uvedené v AIP SR  

 

ENR 5.5 ŠPORTOVÉ LETECTVO  
A ZÁUJMOVÉ LETECKÉ ČINNOSTI 

 

 Na hromadnú letovú činnosť využívať publikované priestory alebo 
prostredníctvom koordinačnej porady vydať NOTAM na priestor 
pre vlnové lietanie 
 V publikovanom priestore (v AIP) sa požaduje: 

 „bdenie“ na príslušnej frekvencii ATC 
 priestor má triedu „G“ 
 poskytovaná je FIS a ALRS 

 

 V priestore publikovanom správou NOTAM 
 neposkytujú sa žiadne služby 
 priestor nemá publikovanú triedu 
 za celú činnosť zodpovedá organizátor 
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Odporúčania: 

 
 

 Pred vstupom do riadeného priestoru včas žiadať letové povolenie 
na príslušnej frekvencii 
 pridelenie kódu SSR a FPL nie sú letové povolenia 
 povolenie na stúpanie musí byť jednoznačné: 

 „...stúpajte do FL150.“ 
 „...udržujte FL130.“ 
 výrazy „správne“, „rozumiem“, „ok“ a pod. nie sú žiadnou 

náhradou za letové povolenie 
 stanovište FIC nevydáva povolenia na vstup do riadeného 

priestoru 
 

 Poznať postupy pre podávania FPL  
 vedieť rozdiel medzi podaným FPL a platným FPL 
 ani podaný a ani platný FPL nie je povolením na vstup do 

riadeného priestoru 
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Odporúčania: 

 
 

 

 Mať vždy zapnutý odpovedač SSR v móde „C“ (resp. „S“) 
 informácie o prevádzke 
 manévre pre vyhnutie 
 zaisťovanie rozstupov 
 správna činnosť palubných protizrážkových systémov (TCAS) 

 
 

 



Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik www.lps.sk 

 
Otázky? 
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