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PREDSTAVENIE 
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ÚVOD 

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Komplexicita vzdušného priestoru + spodné hranice riadených priestorov (1000ft AGL alebo špecifická ALT)
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PRÍKLAD 

08:42:27 

08:44:25 

08:45:30 
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PRÍKLAD 

08:52:48 08:48:56 

VOR/DME 
JAN 

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
V čase 08:48:56 sa let OMLIF nachádzal v nadmorskej výške 2800 stôp, v polohe 3NM severne od VOR JAN (geograficky – Pusté Úľany)Let sa nachádzal 1300 stôp v riadenom vzdušnom priestore.V čase 08:51:06 telefonoval AC APP s PC TWR a zisťoval či má na spojení let OMLIF. PC TWR odpovedal, že nemá. V čase 08:52:20 telefonoval RC APP s DFIC a zisťoval či má na spojení let OMLIF. DFIC odpovedal, že nemá ale ide ho zavolať. 
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PRÍKLAD 

08:56:00 08:57:09 
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PRÍKLAD 

090°/7NM 

08:48:56 

Pozor na hlásenia polohy:  
 
nesprávna / nepresná informácia môže  
 
spôsobiť pochybnosti u ATCO o správnosti  
 
prehľadového zobrazenia a viesť k  
 
nesprávnym informáciám o prevádzke. 
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• Ak plánujete let v blízkosti riadeného 
priestoru alebo pod ním, nadviažte 
spojenie s príslušným stanovišťom ATS a 
oznámte svoju plánovanú činnosť. 

 
• Svoju polohu hláste voči bodom v leteckej 

mape ICAO 1:500 000. 

ODPORÚČANIA 
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ODPORÚČANIA 

www.lps.sk 
Safety zone 
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OTÁZKY 
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