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Abstrakt 

Téma diplomové práce RNP přiblížení a jejich implementace na Nextant 400XT má 

za cíl uvést v provoz RNP přiblížení do minim LNAV, LNAV/VNAV a LPV 

ve společnosti Time Air. Řeší obecnou teorii, provozní postupy v rámci PBN konceptu 

a konkrétní změny provozních příruček a dalších materiálů. 
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Abstract 

The diploma thesis with theme RNP approach and their implementation on Nextant 

400XT aims to bring LNAV, LNAV/VNAV and LPV approach into operation in Time Air 

company. Solves theory, PBN concept operational procedures and changes of 

Operational Manuals and other documents. 
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1 Úvod 

Meziroční růst objemu letecké dopravy, a tím i nárůst počtu letadel ve vzdušném 

prostoru, vyvíjí nátlak na vylepšení přesnosti letecké navigace. Stejně tak je snaha 

umožnit letadlům přistání co nejefektivněji, nejrychleji se stále nižšími minimy. Aby 

nebyla ovlivněna bezpečnost, je zapotřebí vylepšit i navigační prostředky a postupy. 

Téma diplomové práce RNP přiblížení a jejich implementace na Nextant 400XT má 

za cíl uvést v provoz RNP přiblížení do minim LNAV, LNAV/VNAV a LPV 

ve společnosti Time Air. 

Úvodní kapitola shrnuje pojmy spojené s družicovou navigací, jelikož nemůže být 

praxe bez teorie. Popisuje konkrétní systémy, které se využívají při provozu v rámci 

PBN, a jejich augmentaci. Dále je v kapitole zpracována mapová dokumentace 

pro RNP přiblížení. 

Třetí kapitola popisuje provozní postupy, které jsou u PBN odlišné v porovnání 

s postupy pro běžný provoz. Kapitola detailněji rozebírá téma teplotních korekcí, 

na které je potřeba brát zvýšený ohled v souvislosti s LNAV a LNAV/VNAV 

přiblížením.  

Jaké požadavky je potřeba splnit pro zavedení RNP přiblížení do běžného provozu 

shrnuje čtvrtá kapitola. Kapitola čerpá z legislativních dokumentů. Aby nedošlo k jejich 

chybnému výkladů z důvodu strohosti některých paragrafů, využívá dále poradních 

materiálů a přijatelných způsobů průkazu, stejně tak z dokumentů vydávaných 

organizacemi ICAO a EASA, které určují směr pro danou oblast. Na základě těchto 

dokumentů byly v praktické části (kapitole 5) vytvořeny provozní příručky, postupy 

a další části podléhající schválení Úřadem. 

Následující kapitola zdůrazňuje nutnost zavedení RNP postupů, s odkazem 

na evropskou legislativu, pro udržení provozu společnosti. 

Hlavní motivací pro mě byla zajímavost tématu a hlavně jeho praktické využití 

při běžném provozu v letecké obchodní dopravě. Další motivací se stala skutečnost, 

že RNP přiblížení mají v sobě budoucnost a očekává se další jejich vývoj. 
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2 RNP přiblížení 

Následující kapitola vysvětlí pojem družicová navigace, popíše konkrétní systémy, 

jejich vlastnosti a doplní je o systémy augmentace. Tyto systémy se prakticky 

využívají při provozu v rámci PBN (Performance Based Navigation) [1] konceptu, který 

je popsán v další části. Závěr kapitoly se věnuje mapové dokumentaci určené 

pro RNP (Required Navigation Performance) [1] přiblížení. 

2.1 GNSS 

Potřeba navigace a určování polohy existuje již od raného budování civilizací. 

Navigaci pomocí Slunce nebo hvězdné oblohy znali jako první mořeplavci. Sextantem 

měřili elevaci objektů na obloze – ve dne Slunce a v noci významných hvězd a planet. 

Metoda byla na svou dobu poměrně přesná, ale stávala se prakticky nepoužitelnou 

při zatažené obloze. Významný pokrok přinesla začátkem 20. století bezdrátová 

komunikace. Ta dala vzniknout dálkovým navigačním systémům, např. LORAN, 

DECCA a OMEGA. Dalšího pokroku bylo dosaženo ve druhé polovině 20. století 

pomocí systémů družicové navigace. Globální družicové navigační systémy, 

označované jako GNSS (Global Navigation Satellite System), nabízejí možnost určit 

polohu kdekoliv na zemském povrchu s velmi dobrou přesností a dostupností. [2] 

2.1.1 Architektura GNSS 

Družicová navigace již svým pojmenováním naznačuje přítomnost objektů mimo 

zemský povrch. To vyžaduje jisté systémové řízení, monitorování a koordinaci. GNSS 

systémy se skládají ze tří segmentů, jak znázorňuje Obrázek 1. 

 

Obrázek 1 – Obecná architektura GNSS [2] 
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Řídicí segment 

Řídící segment obsahuje soustavu monitorovacích stanic, které mají za úkol měřit 

přesnou polohu navigačních satelitů a kvalitu navigačních signálů. Rozmístění 

monitorovacích stanic je co nejvíce globální, aby bylo umožněno nepřetržité 

monitorování každého satelitu. [2] 

Naměřená data z monitorovacích stanic se předávají do řídicí stanice, kde dochází 

k výpočtu parametrů kosmického segmentu a opravě navigačních dat. [2] 

Nová opravená data se pomocí uploadovacích stanic vysílají směrem ke kosmickému 

segmentu. Uploadovací stanice jsou rozmístěné po celé Zemi, nejčastěji ve stejném 

objektu jako monitorovací stanice. [2] 

Kosmický segment 

Soustava družic na oběžné dráze Země tvoří kosmický segment. Satelity zaujímají 

vhodnou konstelaci, aby byla zaručena jejich dostupnost pro určení polohy přijímače 

na celém zemském povrchu. [2] 

Uživatelský segment 

Jednotlivé přijímače navigačního signálu se stávají uživatelským segmentem. Anténa, 

navigační přijímač s procesorem a aplikačním rozhraním tvoří nezbytné komponenty 

GNSS přijímače, aby mohl být signál zpracován do podoby použitelné běžnými 

vojenskými i civilními aplikacemi. 

2.1.2 Princip určení polohy přijímače 

Z celé řady různých metod a přístupů se nejčastěji používá dálkoměrná metoda, která 

se stala pilířem GNSS systémů GPS, Galileo a GLONASS. Principem je určení 

vzdáleností mezi družicemi a přijímačem. Známe-li polohu družic, můžeme 

od nich vykreslit kulové plochy, na kterých se přijímač nachází. Polohou přijímače 

potom je průsečík těchto ploch. [2] 

Vzdálenost mezi družicí a přijímačem zjistíme přesným měřením zpoždění mezi 

časem vyslání signálu družicí a jeho příjmem v přijímači: 

 𝑑𝑑𝑖𝑖 = 𝜏𝜏𝑑𝑑𝑖𝑖 ∙ 𝑐𝑐 , (2.1) 
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kde 𝑑𝑑𝑖𝑖 je určená vzdálenost mezi 𝑖𝑖-tou družicí a přijímačem, 𝜏𝜏𝑑𝑑𝑖𝑖 představuje změřené 

zpoždění signálu na této trase a 𝑐𝑐 je rychlost šíření elektromagnetických vln. [2] 

Při pasivním měření (přijímač signál pouze přijímá, směrem k družici nevysílá) 

generuje přijímač kopii signálu dané družice. Tato kopie signálu se uvnitř přijímače 

časově synchronizuje, čímž se získá časové pseudozpoždění 𝜏𝜏𝑚𝑚𝑖𝑖. Analogicky podle 

vztahu 2.1 získáme pseudovzdálenosti 𝐷𝐷𝑖𝑖. Polohy družic se vysílají v navigačních 

zprávách, proto můžeme pomocí pseudovzdáleností sestrojit nelineární soustavu čtyř 

rovnic (4 rovnice pro 4 pseudovzdálenosti od 4 družic potřebných pro určení 3D polohy 

přijímače): 

 

𝐷𝐷1 = �(𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥𝑢𝑢)2 + (𝑦𝑦1 − 𝑦𝑦𝑢𝑢)2 + (𝑧𝑧1 − 𝑧𝑧𝑢𝑢)2 + 𝑐𝑐 ∙ 𝑡𝑡𝑢𝑢 

𝐷𝐷2 = �(𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥𝑢𝑢)2 + (𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦𝑢𝑢)2 + (𝑧𝑧2 − 𝑧𝑧𝑢𝑢)2 + 𝑐𝑐 ∙ 𝑡𝑡𝑢𝑢 

𝐷𝐷3 = �(𝑥𝑥3 − 𝑥𝑥𝑢𝑢)2 + (𝑦𝑦3 − 𝑦𝑦𝑢𝑢)2 + (𝑧𝑧3 − 𝑧𝑧𝑢𝑢)2 + 𝑐𝑐 ∙ 𝑡𝑡𝑢𝑢 

𝐷𝐷4 = �(𝑥𝑥4 − 𝑥𝑥𝑢𝑢)2 + (𝑦𝑦4 − 𝑦𝑦𝑢𝑢)2 + (𝑧𝑧4 − 𝑧𝑧𝑢𝑢)2 + 𝑐𝑐 ∙ 𝑡𝑡𝑢𝑢 

, (2.2) 

kde 𝐷𝐷𝑖𝑖 představuje změřené pseudovzdálenosti, vektory (𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑦𝑦𝑖𝑖 , 𝑧𝑧𝑖𝑖) jsou známé polohy 

družic v kartézské souřadné soustavě pro 𝑖𝑖 = 1, 2, 3 𝑎𝑎 4. Neznámý vektor (𝑥𝑥𝑢𝑢,𝑦𝑦𝑢𝑢, 𝑧𝑧𝑢𝑢) 

představuje hledané souřadnice přijímače, 𝑡𝑡𝑢𝑢 je časový rozdíl mezi časovou 

základnou přijímače a synchronní základnou družic a 𝑐𝑐 je rychlost šíření 

elektromagnetických vln. [2] 

Pro nalezení neznámého vektoru (𝑥𝑥𝑢𝑢,𝑦𝑦𝑢𝑢, 𝑧𝑧𝑢𝑢) v rovnicích 2.2 můžeme využít několik 

algoritmů. Nicméně nejběžnější je metoda Taylorova rozvoje, kdy se odhadne 

přibližná poloha přijímače. Následně opakovaným zpřesňováním odhadu získáme 

hledanou polohu. [2] 

2.1.3 Chyby měření 

Jako kterýkoliv jiný systém je i GNSS systém zatížen chybou, která může být 

způsobena následujícími vlivy: 

• vícecestným šířením signálu, 

• zbytkovým ionosférickým zpožděním, 

• zbytkovým troposférickým zpožděním, 

• nepřesně definovanou polohou družice, 

• nepřesností systémových hodin, 

• nepřesností ve výpočtech (zaokrouhlování, aproximace), 
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• zavedením záměrné chyby pro neautorizované uživatele. [2] 

 𝐸𝐸𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟 = 𝜎𝜎𝑑𝑑 ∙ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 (2.3) [2] 

Ze vztahu 2.3 vyplývá, že celková efektivní hodnota chyby 𝐸𝐸𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟 je rovna součinu 

směrodatné odchylky 𝜎𝜎𝑑𝑑 a hodnoty 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷. Směrodatná odchylka představuje všechny 

chyby vyjmenované výše. [2] 

„Parametr DOP definuje tzv. zhoršení činitele přesnosti (Dilution Of Precision) a závisí 

pouze na konstelaci měřených družic.“ [2] Máme-li v zorném poli malé množství 

družic, které jsou blízko u sebe. Potom parametr DOP bude mít vyšší hodnotu. 

Naopak, jestliže přijímač bude schopen zachytit signály od velkého množství družic, 

které jsou od sebe navzájem co nejdále – parametr DOP bude nabývat menších 

hodnot. Při ideální konstelaci a příjmu signálů nabývá parametr DOP hodnoty 1. [2] 

Parametr DOP se někdy označuje jako PDOP (Position Dilution Of Precision), který 

můžeme rozdělit na horizontální složku HDOP (Horizontal Dilution Of Precision) 

a vertikální složku VDOP (Vertical Dilution Of Precision): [3] 

 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = �𝐻𝐻𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷2 + 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷2 . (2.4) [2] 

Jestliže definujeme časové zhoršení činitele přesnosti TDOP (Time Dilution 

Of Precision) a sloučíme ho s PDOP, pak dostaneme celkové geometrické zhoršení 

činitele přesnosti GDOP (Geometric Dilution Of Precision). [3] 

2.2 GNSS systémy 

Obecný pojem GNSS zahrnuje mnoho různých družicových navigačních systémů. 

První systémy se začaly objevovat v šedesátých letech 20. století. Americké vzdušné 

síly a námořnictvo spustili projekt čistě vojenského navigačního systému, který 

se do civilní sféry rozšířil v devadesátých letech pod názvem GPS – NAVSTAR. 

Sovětský svaz nezůstal pozadu a vyvinul dnes již ruský systém GLONASS. Evropská 

unie přišla jako jediná s plně civilním projektem Galileo. Evropská GNSS agentura 

GSA (European Global Navigation Satellite Systems Agency) vznikla za účelem 

propojení kosmicko-technologických společností/institucí a uživateli služeb Galileo 

a EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) [1]. Zajímavostí je, 

že GSA provozuje své sídlo v Praze 7 – Holešovicích. [2] [4] 
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Kromě výše zmíněných pro nás nejznámějších systémů existuje celá řada dalších. 

Patří mezi ně nově vyvíjený čínský Compass (nástupce regionálního systému 

BeiDou), nebo zaniklé projekty Transit, Tsikada, Geostar, Locstar, Granas, Navsat. 

Vedle globálních se provozují také regionální navigační systémy – japonský QZSS 

(Quasi-Zenith Satellite System), indický IRNSS (Indian Regional Navigational Satellite 

System). [2] 

2.2.1 GPS 

Systém GPS (Global Positioning System) [1] byl vyvíjen jako americký vojenský 

navigační systém. Projekt byl založen v roce 1973, kdy začaly první testy, zprvu 

pozemní a později od roku 1978 i kosmické. Plné operační schopnosti systém dosáhl 

až v roce 1994. [2] 

V období této první fáze byly v provozu dvě služby: standardní služba navigace SPS 

(Standard Positioning Service) a přesná služba navigace PPS (Precision Positioning 

Service). Služba SPS je k dispozici zcela všem neautorizovaným uživatelům, kterým 

se pomocí techniky selektivní dostupnosti SA (Selective Availability) zhoršuje 

přesnost systému na hodnotu horizontálně <100 m a vertikálně <156 m. [3] Pro využití 

služby PPS se vyžaduje GPS přijímač s dešifrovacím klíčem, který je vydáván 

americkou vládou zejména pro vojenské účely. Přesnost služby PPS dosahuje hodnot 

<36 m horizontálně a <77 m vertikálně. [3] Selektivní dostupnost SA byla 

1. května 2000 deaktivována a tím se otevřely široké možnosti pro přesnější civilní 

aplikace na úrovni služby PPS. [2] 

Neustálý vývoj a modernizace technologií napříč všemi odvětvími klade požadavky 

i na GPS. Na přelomu tisíciletí proběhl vývoj a později i zprovoznění nových družic 

umožňujících přesnost v SPS i PPS službě v řádu jednotek metrů. [2] 

Kosmický segment 

Nominální konstelace GPS představuje 24 družic, a maximální počet současně 

aktivních družic činí 36, obíhajících na středních kruhových drahách MEO (Medium 

Earth Orbit) ve výšce 20 200 km (Obrázek 2). První satelity vypuštěné na oběžnou 

dráhu nesly označení Block I, přičemž ani jeden není již aktivní. Provoz nyní zajišťují 

varianty odvozené od verze Block II – viz Tabulka 1. [2] [5] 
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Obrázek 2 – Konstelace GPS se šesti oběžnými drahami [5] 

Nově vyvíjená generace satelitů Block III a vylepšená verze Block IIIF postupně 

nahradí všechny verze Block II. Plánuje se celkem vypustit 32 nových satelitů, které 

dokáží nabídnout přesnost určení polohy přijímače 0,63 m. První Block III satelit 

s označením GPS III SV-1 již byl dopraven na místo startu a v prosinci 2018 bude 

raketou Falcon 9 společnosti SpaceX vynesen na oběžnou dráhu. [5] [6] 

Tabulka 1 – Charakteristiky generací družic systému GPS (upraveno autorem) [2] [5] [6] 

Typ družic Perioda vynášení 
na orbitu 

Životnost v letech 
(plán/skutečnost) 

Počet družic 
daného typu 

Počet aktivních družic 
(aktuálně k 09/2018) 

Block I 1978 – 1985 3 (4,5) / - 10 0 
Block II 1989 – 1990 7,5 / 12,1 9 0 
Block IIA 1990 – 1997 7,5 / 13,1 19 1 
Block IIR 1997 – 2004 10 / 14,2 12 11 
Block IIR-M 2005 – 2009 8,5 / 8,6 8 7 
Block IIF 2010 – 2016 12 / - 12 12 
Block III/IIIF 2018 – 15 / - 10 + 22 0 
 
Řídicí segment 

V současné době GPS systém obsahuje jednu hlavní řídicí stanici v Colorado Springs 

(USA), jednu záložní řídicí stanici v Kalifornii (USA) a 11 pozemních 

antén/uploadovacích stanic spolu s 16 monitorovacími stanicemi rozmístěnými 

po celém zemském povrchu (Obrázek 3). [5] 

„Hlavním úkolem řídicího segmentu je přesné sledování drah družic a stavu jejich 

atomových hodin monitorovacími stanicemi.“ [2] Nově bude v rámci projektu GPS III 

řídicí segment sledovat integritu, obsahovat výstražný systém a vylepšené řídicí 

procesy pro provoz Block III satelitů. Na základě dat přijatých monitorovacími 

stanicemi dochází v hlavní řídicí stanici k výpočtu korekcí efemeridů, provádí 

se synchronizace palubních atomových hodin, oprava drah satelitů a nakonec 
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se vypočítají koeficienty ionosférického modelu. Zároveň se v hlavní řídicí stanici 

spravují vysloužilé a nové družice – řídí se a kontroluje jejich vyřazení či uvedení 

do provozu. [2] [5] 

 

Obrázek 3 – Mapa řídicího segmentu systému GPS (upraveno autorem) [5] 

Navigační signály 

Jednotlivé navigační signály jsou vysílané v navigačních pásmech, jejichž nosná 

frekvence je odvozena od základního kmitočtu 10,23 MHz. [2] S postupným vývojem 

vznikaly nové signály, které byly postupně podporovány novými verzemi družic. 

Tabulka 2 níže uvádí jednotlivá pásma, signály s frekvencemi a podporovanými 

satelity. 

Tabulka 2 – Přehled navigačních signálů systému GPS (upraveno autorem) [2] 

Pásmo 
Násobek 

základního 
kmitočtu 

Nosná 
[MHz] Signál Služba Verze družice 

Block 

L1 154 1 575,42 

C/A SPS všechny 
P(Y) PPS všechny 
M kód PPS od IIR-M 
L1C-D PPS od III 
L1C-P PPS od III 

L2 120 1 227,60 
L2C SPS od IIF 
P(Y) PPS všechny 
M kód PPS od IIR-M 

L5 115 1 176,45 L5I SPS od IIF 
L5Q SPS od IIF 
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Signál C/A (Course/Acquisition), hrubá akvizice, se vysílá již od počátku GPS v pásmu 

L1 a je určen pro civilní službu SPS. Jedná se o základní kód, který se využívá v 95% 

všech přijímačů. Každé družici je přiřazeno unikátní PRN (Pseudo Random Noise) 

číslo, které se pomocí Goldových kódů zpracuje pro nalezení korelace. [2] 

Signál P(Y): „Pro služby PPS v pásmech L1 a L2 je definován šifrovaný přesný Y kód, 

který se skládá z veřejně známé sekvence P násobené speciálním šifrovacím kódem 

a který je k dispozici pouze pro licencované uživatele PPS.“ [2] Šifrovací kód se mění 

s periodou jednoho týdne, aby se snížila pravděpodobnost prolomení šifry. Jelikož 

C/A i P(Y) signály používají stejnou nosnou frekvenci a techniku rozprostření, jsou 

signály vzájemně posunuty o 90°. [2] 

Signál L2C je tvořen jako časový multiplex dvou rozdílných PRN kódů. Jeden z kódů 

se označuje jako CM (Civil Moderate) a druhý jako CL (Civil Long). Tento signál může 

být ovlivněn interferencí jiných signálů nebo systémů pracujících ve stejném 

frekvenčním pásmu. Proto není určen pro primární zjištění polohy, ale jako doplňková 

služba v částečně zastíněných prostorech. [2] 

Signál L5 je řešen podobně jako signál L2C – časový multiplex dvou signálů. 

V kombinaci s C/A a L2C signály může nabídnout velmi dobrou přesnost a robustnost, 

díky ionosférickým korekcím a redundanci. Signál zatím není autorizován pro provozní 

použití a jeho použití je na vlastní nebezpečí do doby, než bude zajištěno jeho 

dostatečné monitorování. [2] [5] 

Signál M, také označovaný jako M kód, patří mezi čistě vojenské signály. Jedná 

se o PPS službu s vyšší kvalitou, s utajenou strukturou datových zpráv a utajeným 

generováním samotného kódu. Signál byl vyvinut tak, aby bylo možné jeho záměrné 

lokální rušení. Zároveň umožňuje použití směrových antén instalovaných na satelitech 

Block III/IIIF. Směrování umožní výrazné zvýšení síly signálu na území o velikosti 

několika set kilometrů, např. na území válečného konfliktu. [2] 

Signál L1C byl vyvinut jako nový běžný signál pro systém GPS a Galileo, přičemž 

bude uveden do provozu spolu s Block III satelity. Umožňuje vzájemnou kompatibilitu 

mezi systémy a nabídne zvýšení přesnosti ve městech a jiném náročném terénu. 

Signál se skládá ze dvou hlavních částí – L1C-P (pilotní signál s dálkoměrným kódem 

bez datové zprávy) a L1C-D (datový signál pro navigační zprávu). Pro L1C-D signál 

byl vyvinut nový typ navigační zprávy C2NAV (nebo také CNAV-2). [2] [5] 
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Navigační zprávy 

„Navigační datové zprávy obsahují informace o stavu družice, parametry pro predikci 

polohy družice, „hrubé“ informace o ostatních družicích v systému (tzv. Almanach), 

koeficienty ionosférického modelu a korekce atomových hodin.“ [2] Všechny zprávy 

se vytvářejí v řídicím segmentu a pomocí uploadovacích stanic se minimálně jednou 

denně vysílají do jednotlivých satelitů. Základní zprávou je NAV zpráva, která 

se vysílá jako součást C/A a P(Y) signálů. CNAV zpráva se vysílá v novějších L2C 

a L5 signálech. Vojenská MNAV zpráva je součástí M kódu. Nejnovější C2NAV zpráva 

bude modulována v L1C signálu. [2] 

Základní zpráva NAV se dělí na 25 rámců, který je tvořen z 5 podrámců. Podrámec 

je dále tvořen 10 slovy, každé o délce 30 bitů. Při přenosové rychlosti 50 bit/s trvá 

vyslání jedné kompletní navigační zprávy 12,5 min – viz Obrázek 4. [2] 

 

Obrázek 4 – Struktura navigační zprávy typu NAV [2] 

Každý podrámec nejdříve tvoří slovo TLM (Telemetry Word) a slovo HOW (Handover 

Word). První podrámec dále obsahuje slovo TOW (Time Of Week), stav družice, čas 

a korekční parametry pro hodiny družice. Další dva podrámce obsahují tzv. efemeridy, 

parametry pro výpočet polohy družice a údaje potřebné pro aplikaci korekcí. Tyto 

první tři podrámce jsou pro každou družici jedinečné. Zbylé dva podrámce nesou tzv. 

almanach, informace o stavu ostatních družic a o stavu ionosféry – viz Obrázek 5. [2] 
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Obrázek 5 – Obsah navigační zprávy typu NAV [2] 

Navigační zpráva typu CNAV nese stejné informace jako zpráva NAV. Došlo ke změně 

formátu a mimo jiné k přidání informace o „zdravotním“ stavu družic, díky kterému 

může být daná družice během několika sekund vyřazena z výpočtů. To umožňuje 

zvýšenou integritu celého systému a vyšší provozní bezpečnost pro mnoho kritických 

aplikací. [2] 

2.2.2 Galileo 

Navigační systém Galileo oproti systému GPS nemá tolik vzdálenou historii. Myšlenka 

plně civilního nezávislého systému vznikla v devadesátých letech 20. století. Tato 

potřeba vznikla skutečností, že GPS i jiné systémy jsou ovládané vojenskými silami 

a kdykoliv může být úmyslně zhoršena přesnost nebo systém zcela vypnut. Projekt 

byl oficiálně zahájen v roce 2003. Výstavbu systému zajišťuje Evropská unie (EU) 

reprezentována Evropskou komisí (EC) a Evropskou kosmickou agenturou (ESA). 

Systém Galileo zahájil svou počáteční fázi provozu dne 15. prosince 2016. [2] [3] 

Výhodou systému je jeho kompatibilita se systémy GPS a GLONASS. To znamená, 

že uživatel bude vlastnit pouze jeden přijímač schopný práce s více systémy. 

Výsledkem je, že určení polohy proběhne ve velice krátkém intervalu s velice dobrou 

přesností. Navíc bude zajištěna vysoká integrita, jelikož bude možné v řádu sekund 

identifikovat výpadek jakékoliv družice. [3] 

Kosmický segment 

V plném provozu bude kosmický segment tvořen 30 družicemi, přičemž 6 z nich 

nebude aktivních a budou sloužit jako záložní v případě náhlé potřeby. V současné 

době (09/2018) Zemi obíhá 17 aktivních družic Galileo. Další dvě družice jsou 

momentálně nedostupné a další dvě testovací družice obíhají mimo sloty. Celkem je 

obsazeno 19 slotů – viz Obrázek 6. Satelity obíhají na středních oběžných drahách 
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MEO ve výšce 23 222 km ve třech oběžných rovinách a jejich životnost se plánuje 

na 12 let. [3] [7] 

 

Obrázek 6 – Konstelace systému Galileo (upraveno autorem) [7] 

Díky konstelaci systému Galileo budou kdekoliv na zemském povrchu 

s pravděpodobní více než 90% dostupné a viditelné minimálně 4 družice, a to včetně 

rovníkových oblastí. Systém GPS spolehlivé pokrytí rovníkových oblastí neumožňuje. 

Pro ostatní lokace bude po většinu času použitelných 6 až 8 satelitů, což i ve městech 

umožňuje určení polohy s přesností na centimetry. [3] 

Řídicí segment 

Úloha řídicího segmentu je stejná jako u ostatních GNSS systémů – řízení družic 

a jejich správa, synchronizace palubních hodin, sledování funkčnosti a integrity 

celého systému a vysílání pohotovostních a varovných signálů. [2] 

Hlavní složkou řídicího segmentu jsou dvě řídicí centra GCC (Galileo Control Centre) 

v německém Oberpfaffenhofenu a v italském Fucino. Obě GCC jsou navzájem plně 

zastupitelná a plní dvě hlavní funkce: GCS (Ground Control Segment) přijímá data 

z celosvětově umístěných GSS stanic (Galileo Sensor Station) a z TT&C stanic 

(Telemetry, Tracking and Command Station). GCS přijatá data zpracuje a vydá povely 

pro řízení konstelace kosmického segmentu. Řídicí signály jsou odeslány pomocí 

TT&C stanic umístěných ve švédské Kiruně, ESA kosmodromu Korou ve Francouzské 

Guyaně, v New Norcii v Austrálii, na ostrově Reunion a v Papeete ve Francouzské 

Polynésii. [2] [7] 
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Druhou funkci GCC představuje GMS (Ground Mission Segment), který sestavuje 

navigační zprávy z dat přijatých GSS stanicemi. GMS komunikuje se satelity pomocí 

ULS stanic (Galileo Uplink Station). [7] 

Služby systému Galileo 

Systém Galileo bude v plném provozu nabízet čtyři různé úrovně služeb: 

• Základní služba OS (Open Service) zdarma nabídne široké veřejnosti služby 

určení polohy a času. [4] 

• Komerční služba CS (Commercial Service) poskytne další šifrovaný navigační 

signál, který umožní přesnější určení polohy. [4] 

• Veřejně regulovaná služba PRS (Public Regulated Service) umožní vládou 

autorizovaným uživatelům přístup ke službě pro citlivé aplikace vyžadující 

vysoký provozní standard. [4] 

• Služba pátrání a záchrany SAR (Search and Rescue Service) se stane 

součástí mezinárodního systému COSPAS-SARSAT určeného pro pátrání 

a záchranu. [4] 

Navigační signály 

Navigační pásma systému Galileo se označují písmeny E a frekvence pásem jsou 

stejně jako u GPS odvozena od základního kmitočtu 10,23 MHz. [2] Rozložení pásem 

obou systémů Galileo a GPS a jejich frekvence graficky znázorňuje Obrázek 7. 

 

Obrázek 7 – Navigační pásma systému Galileo a GPS (upraveno autorem) [3] 

Existují čtyři Galileo navigační pásma: E5a, E5b, E6 a E1. Pásma byla vybrána tak, 

aby byla součástí přidělených frekvencí pro RNSS služby (Radio Navigation Satellite 
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Services). Navíc jsou pásma E5a, E5b a E1 součástí spektra frekvencí pro ARNS 

služby (Aeronautical Radio Navigation Services), což umožňuje použití pásem 

pro aplikace se zajištěnou bezpečností. Názvy navigační pásem jsou shodné s názvy 

navigačních signálů. [3] Tabulka 3 níže přehledně shrnuje všechny navigační signály 

Galileo. Navigační signály, které se označují jako datové, nesou navigační zprávu 

daného typu. Signály E1-B/C a E5b-I/Q poskytují kombinovanou službu OS/CS. 

Tabulka 3 – Přehled navigačních signálů systému Galileo (vytvořeno autorem) [2] 

Pásmo 
Násobek 

základního 
kmitočtu 

Nosná 
[MHz] Signál Služba Typ signálu Navigační 

zpráva 

E1 154 1 575,42 
E1-A PRS datový G/NAV 
E1-B OS/CS datový I/NAV 
E1-C OS/CS pilotní  

E6 125 1 278,75 
E6-A PRS datový G/NAV 
E6-B CS datový C/NAV 
E6-C CS pilotní  

E5b 118 1 207,14 E5b-I OS/CS datový I/NAV 
E5b-Q OS/CS pilotní  

E5a 115 1 176,45 E5a-I OS datový F/NAV 
E5a-Q OS pilotní  

 
Navigační zprávy 

Podle poskytovaných služeb existují čtyři typy navigačních zpráv: 

• Volně přístupná navigační zpráva F/NAV určena pro službu OS bude 

obsahovat standardní data pro navigaci a určení pozice pasivní dálkoměrnou 

metodou. [2] 

• Integritní navigační zpráva I/NAV bude navíc obsahovat informace o integritě 

systému. Díky tomu bude možné poskytnout funkci varování o ztrátě integrity 

dat. Zároveň bude zpráva obsahovat informace pro službu SAR. [2] 

• Komerční navigační zpráva C/NAV bude navíc obsahovat komerční informace 

potřebné ke zpřesnění polohy, nebo např. informace o dopravní situaci 

a počasí. [2] 

• Vládní navigační zpráva G/NAV je určena výhradně pro službu PRS a bude 

obsahovat šifrovaná data pro zlepšení přesnosti, integrity a přenášení dalších 

informací. [2] 

Standardní struktura zpráv systému Galileo se skládá z definovaného počtu podrámců 

PR, které obsahují opět definovaný počet bloků. „Blok vždy začíná synchronizačním 

slovem SW (Synchronisation Word), následuje informační datové pole a kontrolní 

součet CRC pro informační bity. Každý blok je uzavřena ukončovacími bity TB (Tail 
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Bits), které jsou před FEC kódováním vynulovány. Kromě CRC kontrolního součtu je 

celá stránka vyjma synchronizačního slova proti-chybově zabezpečena FEC 

kódováním s poměrem 1/2 a Viterbiho dekodér na straně přijímače může na základě 

stavu ukončovacích bitů TB detekovat chyby při přenosu. Dalším zabezpečením proti 

shlukovým chybám při přenosu je prokládání rámců.“ [2] Obecnou strukturu všech 

navigačních zpráv schematicky znázorňuje Obrázek 8. 

 

Obrázek 8 – Obecná struktura navigačních zpráv systému Galileo [2] 

2.3 Augmentační systémy 

Pro některé specifické aplikace nedosahuje výkonnost samotných GNSS systémů 

požadovaných hodnot. Proto byly vyvinuty augmentační systémy, aby zajistily 

dostatečnou přesnost a také integritu. Podle „umístění“ systému rozlišujeme tři 

skupiny: 

• ABAS (Aircraft Based Augmentation System) [3], 

• SBAS (Satellite Based Augmentation System) [1], 

• GBAS (Ground Based Augmentation System) [1]. 

2.3.1 ABAS 

ABAS je augmentační systém, který zpracovává informace z GNSS systému 

na palubě letadla. [8] 

RAIM 

Typický ABAS systém představuje RAIM (Receiver Autonomous Integrity 

Monitoring) [1], který monitoruje integritu GNSS systému. Integrita může být ztracena 
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zejména při poruše satelitu nebo řídícího segmentu. RAIM algoritmus uvnitř GNSS 

přijímače porovnává různé kombinace čtyř satelitů. Jestliže některá z kombinací 

vykazuje výrazně odlišné parametry, potom je jedna z družic v dané kombinaci vadná. 

Proto se pro správnou funkci RAIM systému požaduje minimálně pět použitelných 

družic. Obecně vzato RAIM požaduje o jednu družici více, než je potřeba pro určení 

polohy. Potom RAIM dokáže varovat před ztrátou integrity, ale již nedokáže integritu 

zaručit. Tato funkce se nazývá Fault Detection (FD) [2] [3] [8] 

Jestliže je k dispozici o dva satelity více než potřebné minimum pro určení polohy 

(pro 3D polohu celkem 6 satelitů), pak dokáže RAIM systém identifikovat chybný 

satelit, vyloučit ho z výpočtu a pokračovat ve své činnosti kontroly integrity. Touto 

funkcí Fault Detection and Exclusion (FDE) dokáže systém zaručit integritu GNSS 

systému. [3] 

AAIM 

Dalším představitelem ABAS augmentace je AAIM (Airborne Autonomous Integrity 

Monitoring) systém, který porovnává GNSS polohu s polohou určenou jinými senzory. 

Porovnáním identifikuje ztrátu integrity GNSS signálu. [3] [9] 

2.3.2 SBAS 

SBAS představuje obecné označení pro systémy, které v globálním, kontinentálním 

nebo regionálním měřítku poskytují služby augmentace s účastí kosmického 

segmentu. SBAS systémy vznikly, protože GNSS systémy nebyly projektovány 

s funkcí monitorování integrity, která se stala kritickou pro mnoho dnešních aplikací. 

Využívají geostacionární družice, které vysílají augmentační informace a mimo 

zajištění integrity dokáží zvýšit přesnost určení polohy přijímače na méně než jeden 

metr. [3] 

V současné době existuje celá řada augmentačních systémů s kosmickým 

segmentem. Jejich provozní určení může být různé, od logistiky, geodézie, 

po pozemní dopravu silniční či kolejovou a lodní dopravu. Následující systémy byly 

vyvinuty nebo jsou využívány v letecké dopravě: 

• americký WAAS (Wide Area Augmentation System) [5], 

• evropský EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) [4], 

• japonský MSAS (Multi-functional Satellite Augmentation System) [3], 

• indický GAGAN (GPS Aided Geo Augmented Navigation) [3], 
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• ruský SDCM (System for Differential Corrections and Monitoring) [3], 

• čínský SNAS (Satellite Navigation Augmentation System) [3], 

• jihoamerický SACCSA (Soluciόn de Aumentaciόn para Caribe, Centro 

y Sudamérica) [3]. 

Obrázek 9 níže zobrazuje pokrytí zemského povrchu jednotlivými SBAS systémy 

v letecké dopravě. 

 

Obrázek 9 – Pokrytí Země SBAS systémy [3] 

Diferenční metoda 

Jestliže na geodeticky známé místo umístíme referenční GNSS přijímač, pak můžeme 

systémem vypočítanou polohu porovnat se skutečnou polohou. Zjistíme hodnotu 

chyby, kterou můžeme distribuovat ostatním přijímačům, které zavedou korekci GNSS 

signálu. V případě SBAS distribuce probíhá pomocí družic a počet referenčních 

měřicích stanic je vyšší pro pokrytí rozsáhlejšího území (regionu, kontinentu). Tato 

metoda se nazývá diferenční, a jelikož byla poprvé použita v kombinaci s GPS 

systémem, ujal se pojem diferenční GPS (DGPS). [2] 

WAAS 

Americký SBAS systém WAAS vznikl kvůli potřebám letecké dopravy, které GPS 

systém není schopen pokrýt. Kombinace GPS a WAAS systému momentálně 

umožňuje navigaci všech letadel v pokrytém území, ve všech fázích letu, včetně 

přiblížení na přistání do výšky rozhodnutí 200 ft. [10] 

Princip systému je založen na DGPS, kdy pozemní referenční stanice WRS (Wide 

Area Reference Stations) přijímají GPS signály. Ty se přenášejí do hlavní stanice 

WMS (WAAS Master Station), kde se generují WAAS navigační zprávy. Zprávy 

se pomocí vysílacích stanic posílají ke třem geostacionárním satelitům, odkud 
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probíhá distribuce dále k uživatelskému segmentu. Zprávy obsahují informace, 

na základě kterých GPS přijímače provedou korekci chyb a tím se výrazně zvýší 

přesnost. Navíc WAAS systém garantuje, že do 6 sekund od poruchy jakékoliv 

GPS družice bude uživatel o této poruše informován – tím se splňují požadavky 

na integritu. [10] 

EGNOS 

Evropský systém EGNOS vznikl ze stejných důvodů a za stejných účelem jako systém 

WAAS. Cílem bylo vybudovat SBAS systém se stejnými technickými parametry 

a funkcemi jakými disponuje WAAS, ale pro evropské použití. Paralelně s projektem 

EGNOS běžel projekt Galileo, jehož augmentace byla do systému zahrnuta – EGNOS 

nyní augmentuje systémy GPS, GLONASS a Galileo. V plném operačním režimu byl 

systém spuštěn v říjnu 2009 a získal titul prvního projektu Evropské unie v oblasti 

družicových navigací, který byl dokončen. [2] 

Od roku 2014 EGNOS spravuje agentura GSA se sídlem v Praze. Systém disponuje 

sítí 40 pozemních monitorovacích stanic RIMS (Ranging and Integrity Monitoring 

Station), šesti uploadovacími stanicemi NLES (Navigation Land Earth Station) 

a dvěma řídicími centry. Kosmický segment tvoří tři geostacionární satelity (Inmarsat 

III a SES ASTRA GEO satelity SES-5 a ASTRA-5B). [4] 

EGNOS nabízí tři úrovně služeb: 

• Základní službu OS (Open Service), která bezplatně poskytuje základní 

navigační zprávy určené pro širokou veřejnost. [4] 

• Komerční službu EDAS (EGNOS Data Access Service), která přes 

kontrolovaný přístup pomocí internetu umožní rozšířené služby 

pro profesionální použití. [4] 

• Službu vyšší bezpečnosti SoL (Safety of Life Service), která poskytuje od roku 

2011 služby pro bezpečnostně kritické aplikace v dopravě (zejména civilní 

letectví). EGNOS SoL garantuje kontinuitu, integritu a dostupnost, což 

leteckému provozu umožňuje provést přiblížení na přistání až do výšky 

rozhodnutí 200 ft. [4] 

Interoperabilita SBAS systémů 

Pro uživatele v letecké dopravě nabývá na významu globální využití augmentačních 

systémů. Kdyby každý SBAS systém vyžadoval rozdílné technologie na straně 
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uživatele, znamenalo by to obrovské pořizovací a provozní náklady. Proto 

se Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO (International Civil Aviation 

Organization) [1] zasadila o sjednocení standardů mezi systémy. Výsledkem se stala 

interoperabilita systémů WAAS, EGNOS, MSAS a GAGAN. Uživateli dnes postačuje 

jeden GNSS přijímač s SBAS kompatibilní technologií pro vysoce přesný a spolehlivý 

provoz v pokrytém území. [2] [5] 

2.3.3 GBAS 

Augmentační systém GBAS podobně jako SBAS garantuje integritu GNSS dat 

a zvyšuje přesnost určení polohy. Rozdílem je, že GBAS poskytuje služby na mnohem 

menším území – v okolí konkrétního letiště nebo skupiny letišť. Hlavním úkolem GBAS 

systémů je poskytnout služby pro horizontální i vertikální vedení při přesném 

přiblížení kategorie I a v budoucnu i kategorie II a III. [3] 

GBAS se skládá z pozemního subsystému a letadlového subsystému. Do pozemního 

subsystému (viz Obrázek 10) patří dva a více GNSS přijímačů (1), které přijímají 

navigační signály (a) ze všech satelitů v dohledu. Tato data (b) putují do pozemní 

stanice (2), kde se ke každému satelitu stanovují korekce pseudovzdálenosti 

a parametry integrity. Tyto parametry (c) se odešlou do VDB (Very High Frequency 

Data Broadcast) stanice (3) a spolu s informacemi (d) o konkrétním úseku konečného 

přiblížení, tzv. FAS (Final Approach Segment) data, se vysílají všem letadlům 

v dosahu. Letadlový subsystém přijatá data zpracuje a aplikuje na horizontální 

a vertikální vedení v úseku konečného přiblížení. [3] 

 

Obrázek 10 – Pozemní subsystém GBAS systému (upraveno autorem) [11] 
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2.4 PBN 

Od dob počátků letectví před více než 100 lety se nebe nad našimi hlavami změnilo 

k nepoznání. Provoz ve vzdušném provozu mnoha zemí a kontinentů zhoustl natolik, 

že bylo potřeba aplikovat metody řízení vzdušného provozu. Lety byly řízeny 

po standardních letových cestách, které byly tvořeny NDB (Non-Directional Radio 

Beacon) [1] a později VOR (Very High Frequency Omnidirectional Radio Range) [1] 

majáky. Jak provoz stále houstl, objevila se potřeba využívat prostor efektivněji. 

S GNSS technologiemi vznikla prostorová navigace RNAV (Area Navigation) [1], která 

umožňovala navigaci vzdušným prostorem téměř bez omezení a kapacita vzdušného 

prostoru byla navýšena. 

Neustále rostoucí poptávka po letecké dopravě však klade stále náročnější požadavky 

na efektivitu navigace. Dokonalejší GNSS technologie a augmentační systémy pokrok 

umožňují. RNAV navigaci bylo potřeba posunout o krok dále a byl vytvořen PBN 

(Performance Based Navigation) [1] koncept s RNP (Required Navigation 

Performance) [1] navigací. 

PBN koncept posuzuje RNAV a RNP systémy z hlediska požadavků na výkonnost 

ve smyslu přesnosti, integrity, kontinuity a funkčnosti. Koncept pak reprezentuje 

posun od senzorové k výkonnostní navigaci, kdy nezáleží na použitém vybavení, 

pokud jsou splněny výkonnostní požadavky stanovené PBN konceptem. [8] 

Tento přístup umožňuje efektivní využití stávajícího vybavení, které se postupně 

vyvíjelo přes 40 let. Dále koncept dovoluje logické rozdělení vzdušného prostoru 

a navýšení jeho kapacity s přijatelnou úrovní bezpečnosti. A v neposlední řadě logika 

konceptu počítá s pokrokem a vývojem nových technologií. [8] 

2.4.1 RNAV vs. RNP 

Prostorová navigace RNAV je metoda navigace, která dovoluje navigaci na jakékoliv 

trati pokryté konvenčními navigačními prostředky, GNSS, inerčními navigačními 

systémy, nebo jejich kombinací. Obrázek 11 níže vlevo zobrazuje zakřivenou 

konvenční trať určenou VOR majáky a vpravo RNAV trať, která není vázána na 

majáky. Díky tomu může být trať přímější, výsledkem je mimo jiné menší spotřeba 

paliva a větší rozstup od překážek. [8] 
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Obrázek 11 – Srovnání konvenční tratě (vlevo) s RNAV tratí (vpravo) [8] 

RNP navigace se od RNAV liší tím, že RNP systém musí navíc splňovat požadavky 

na palubní varování a monitorování výkonnosti. Funkce palubního varování 

a monitorování výkonnosti musí umožňovat: 

• zobrazení požadované a předpokládané navigační výkonnosti, 

• monitorování výkonnosti systému a varování posádky při nesplnění RNP 

požadavků, 

• indikaci odchylky od požadované trati v měřítku RNP výkonnosti ve spojení se 

samostatným systémem varování a monitorování navigační integrity. [8] 

2.4.2 Laterální chyby prostorové navigace 

V prostorové navigaci rozeznáváme následující chyby laterálního vedení: 

• Path Definition Error (PDE) nastane, když se trať definovaná v RNAV systému 

neshoduje s požadovanou tratí. [8] 

• Flight Technical Error (FTE) je způsobena nedokonalostí posádky nebo 

autopilota v přesnosti sledování definované trati. Tato chyba zahrnuje chybu 

indikace. [8] 

• Navigation System Error (NSE) nastane, když se očekávaná pozice liší 

od skutečné. Chyba je způsobena nepřesností navigačního systému. [8] 

• Total System Error (TSE) je celková chyba, kterou získáme součtem chyb PDE, 

FTE a NSE. [8] 

Chyby popsané výše také vysvětluje Obrázek 12. 
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Obrázek 12 – Laterální chyby v prostorové navigaci (upraveno autorem) [8] 

2.4.3 Navigační specifikace 

 

Obrázek 13 – Rozdělení navigačních specifikací (upraveno autorem) [8] 

ICAO PBN Manual rozděluje navigační specifikace na ty podle RNP a podle 

RNAV – viz Obrázek 13. Číselný údaj ve specifikaci udává přesnost specifikace 

v námořních mílích. Například RNAV 5 znamená, že v 95% doby letu nesmí být TSE 

větší než ±5 NM. [8] 

Navigační specifikace

RNP specifikace

RNP 4
RNP 2

(Oceánské a odlehlé oblasti)

RNP 2
RNP 1
A-RNP

RNP APCH
RNP AR APCH

RNP 0,3
(Traťová a terminální navigace)

RNAV specifikace

RNP 10
(Oceánské a odlehlé oblasti)

RNAV 5
RNAV 2
RNAV 1

(Traťová a terminální navigace)
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Z obrázku výše je patrné rozdělení specifikací podle oblasti použití, praktický příklad 

pak uvádí Obrázek 14. 

 

Obrázek 14 – Příklad použití PBN specifikací (upraveno autorem) [8] 

Původní označení B-RNAV (Basic RNAV) a P-RNAV (Precision RNAV) byla 

po harmonizaci organizací ICAO nahrazena navigačními specifikacemi RNAV 5 

a RNAV 1. [8] 

Přestože navigační specifikace RNP 10 nese v názvu označení RNP, jedná 

se o RNAV specifikaci. Důvodem se stalo to, že RNP 10 specifikace byla stanovena 

ještě před vznikem RNP specifikace. Jakmile byla RNP specifikace definována, zjistilo 

se, že RNP 10 specifikace do konceptu nezapadá. Jelikož by přejmenování navigační 

specifikace obnášelo rozsáhlé práce a finanční náklady, bude se i nadále ve všech 

materiálech, mapách a dokumentech používat označení RNP 10. [8] 

Jestliže daný letadlový systém splňuje určitou navigační specifikaci (např. RNP 1), 

neznamená to, že automaticky splňuje méně přesnou navigační specifikaci (např. 

RNP 2). Důvodem je to, že v našem příkladu RNP 2 specifikace může vyžadovat 

některé funkce, které u RNP 1 vyžadovány nejsou. [8] 

2.4.4 Kategorie přístrojových přiblížení 

Přiblížení rozdělujeme do několika kategorií, ve kterých hodnotíme minimální výšku 

pro klesání MDH (Minimum Descent Height) [1], výšku rozhodnutí DH (Decision 

Height) [1], dohlednost VIS (Visibility) [1] a dráhovou dohlednost RVR (Runway Visual 

Range) [1]. 

Úsek konečného přiblížení je takový, který umožní po stanovené trajektorii (obvykle 

v ose dráhy) sestup do stanovené výšky a dokončení přistávacího manévru. Přiblížení 

může být provedeno na vzletovou a přistávací dráhu (RWY), nebo na letiště za účelem 

vizuálního manévrování. Rozeznáváme následující kategorie přístrojových přiblížení: 
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• vizuální přiblížení (Visual Approach), 

• přiblížení okruhem (Circling), 

• nepřesné přiblížení NPA (Non-Precision Approach) s FAF (Final Approach Fix) 

nebo bez něj, 

• přiblížení s vertikálním vedením APV (Approach with Vertical Guidance), 

• přesné přiblížení PA (Precision Approach). [9] 

ICAO Annex 6 dále rozeznává kategorie přístrojového přiblížení následujícím 

způsobem: 

• 2D přiblížení (bez vertikálního vedení), 

• 3D přiblížení (s vertikálním vedením), 

• Typ A (MDH/DH ≥ 250 ft), 

• Typ B (DH < 250 ft), 

o CAT I (DH ≥ 200 ft, VIS ≥ 800 m nebo RVR ≥ 550 m), 

o CAT II (200 ft > DH ≥ 100 ft, RVR ≥ 300 m), 

o CAT IIIA (100 ft > DH nebo bez DH, RVR ≥ 175 m), 

o CAT IIIB (50 ft > DH nebo bez DH, 175 m > RVR ≥ 50 m), 

o CAT IIIC (bez DH a bez RVR). [12] 

2.4.5 Konvenční přístrojová přiblížení 

Přístrojová přiblížení můžeme rozdělit podle způsobu horizontálního a vertikálního 

vedení do dvou hlavních skupin: konvenční a RNP (dříve označována jako RNAV) 

přiblížení. 

Konvenční přiblížení jsou založena na příjmu navigačního signálu z pozemních 

systémů nebo pokynů řídícího, podle kterých označujeme následující přiblížení: 

• NDB (NDB/DME – NDB přiblížení v kombinaci s měřičem vzdálenosti Distance 

Measuring Equipment) [1], 

• VOR (VOR/DME), 

• LOC (Localizer) [1], 

• ILS (Instrument Landing System) [1], 

• MLS (Microwave Landing System) [1], 

• PAR (Precision Approach Radar) [1]. 

RNP přiblížení jsou rozdělena a specifikována v následujících kapitolách. 
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2.4.6 RNP přiblížení 

RNP APCH (Approach) je přiblížení založené na GNSS technologii v rámci PBN 

konceptu s přímým segmentem konečného přiblížení. [8] Rozeznáváme následující 

RNP APCH: 

• LNAV (Lateral Navigation) [1], 

• LP (Localizer Performance) [8], 

• LNAV/VNAV (Lateral and Vertical Navigation) [1], 

• LPV (Localizer Performance with Vertical Guidance) [1], 

• GLS (GBAS Landing System) [1]. 

LNAV 

LNAV přiblížení využívá horizontální vedení založené na GNSS pozici a vertikální 

vedení neumožňuje. Postup nezdařeného přiblížení může být určen konvenční nebo 

GNSS navigací. Pro zajištění integrity GNSS signálu přiblížení vyžaduje funkci RAIM. 

Navigační přesnost je ±1 NM v úsecích počátečního, středního a nezdařeného 

přiblížení. V úseku konečného přiblížení se přesnost zvýší na ±0,3 NM. [8] 

LP 

Jak již název napovídá (Localizer Performance), LP přiblížení dosahuje větší 

navigační přesnosti než LNAV přiblížení. Toho bylo docíleno použitím SBAS 

augmentace. Jelikož SBAS systém sám o sobě zajišťuje integritu, není RAIM systém 

vyžadován. Přiblížení stále nemá vertikální vedení a přesnost v úseku konečného 

přiblížení je úhlová (podobně jako u ILS přiblížení). [8] 

LNAV/VNAV 

LNAV/VNAV přiblížení se velice podobá LNAV přiblížení, ale s tím rozdílem, 

že umožňuje vertikální vedení. VNAV funkce využívá výstup z barometrického 

výškoměru, pak je takový systém nazýván Baro-VNAV. Úhel vertikální dráhy VPA 

(Vertical Path Angle) [1] je počítán pomocí FMS (Flight Management System) [1] 

a zobrazen posádce podobně jako sestupová rovina systému ILS. Vertikální přesnost 

ovšem není úhlová, nýbrž v celém úseku konečného přiblížení dosahuje hodnoty 

±150 ft. [8] 
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LPV 

LPV přiblížení se podobá LP přiblížení, ale navíc poskytuje vertikální vedení. LPV 

využívá SBAS augmentaci, nepotřebuje tedy RAIM funkci a přesnost je v horizontální 

i vertikální rovině úhlová. Přiblížení se uživatelsky velice podobá ILS systému, proto 

se označuje jako „ILS look like“. Údaje o přiblížení jsou uložené v tzv. FAS data bloku, 

který obsahuje parametry pro určení osy přiblížení a sestupové roviny. Výkonnost 

systému umožňuje zavedení termínu LPV CAT I, kdy minima na přistání splňují 

podmínky CAT I přiblížení. [8] [9] 

GLS 

GLS přiblížení využívá GBAS augmentaci a tím dosahuje největší přesnosti ze všech 

RNP přiblížení. V současné době existují GLS CAT I přiblížení a v budoucnu by měla 

být publikována GLS v kategorii CAT II a CAT III. [8] 

2.4.7 Speciální případy přístrojových přiblížení 

FMS Overlay 

Tam, kde je FMS/RNAV systém k dispozici, umožňuje ICAO Doc. 8168 použití tohoto 

systému k provedení konvenčních přiblížení. Dále stanovuje, že musí být monitorován 

výstup z onoho konvenčního přiblížení a let musí být proveden v limitech příslušného 

konvenčního přiblížení. [9] 

GPS (GNSS) Overlay 

Konvenční přiblížení jako NDB, NDB/DME, VOR, VOR/DME mohou ve svém názvu 

na přibližovací mapě obsahovat označení GPS nebo GNSS, např. „NDB or GPS“. 

Takové přiblížení se nazývá GPS (GNSS) Overlay a má stejné vlastnosti jako LNAV 

přiblížení. [13]  

VOR/DME RNAV 

Dále ICAO Doc. 8168 definuje RNAV přiblížení, které pro určení polohy v prostoru 

využívá VOR/DME. Pro takové přiblížení musejí být asociovaný VOR a DME v plném 

provozu a využívány avionikou pro určení polohy, tzn. musí být naladěni a GNSS 

zdroje zakázány pro určení polohy. [9] 
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Nepřesné přiblížení v kombinaci s CDFA a Baro-VNAV 

Technika CDFA (Continuous Descent Final Approach) umožňuje provedení NPA 

s plynulým klesáních z výšky středního přiblížení až do výšky 50 ft nad prahem dráhy 

nebo do výšky, kde začíná manévr podrovnání. CDFA přiblížení potom přispívá k větší 

bezpečnosti provozu, protože nezahrnuje segmenty letu v horizontu v úseku 

konečného přiblížení. [9] 

CDFA technika u NPA může být použita v kombinaci s FMS umožňující Baro-VNAV 

vertikální navigaci. Takové přiblížení potom splňuje definici pro 3D přiblížení. [9] 

2.4.8 RNP AR APCH 

RNP AR (Authorization Required) přiblížení se od klasického RNP přiblížení liší tím, 

že úsek konečného přiblížení není přímý – obsahuje zakřivený segment, nebo i více 

segmentů. Provozovatel musí získat na konkrétní přiblížení schválení od příslušného 

kontrolního úřadu. Výhodou takových přiblížení je možnost jejich uplatnění 

v náročném, například horském, terénu nebo v hlukově citlivém území. Obrázek 15 

zobrazuje mapu RNP AR přiblížení ve Vídni, kdy se úsek konečného přiblížení vyhýbá 

hustě obydlené oblasti pro dodržení hlukových norem. [8] 

 

Obrázek 15 – RNP AR přiblížení ve Vídni na dráhu 16 [14] 
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2.5 Mapová dokumentace 

Nedílnou součástí každého přístrojového přiblížení se stává přibližovací mapa. Letové 

posádky podle nich nastavují a kontrolují avionické systémy, provádějí briefing 

před přistáním a při samotném přiblížení z mapy odečítají důležité údaje. Tato 

kapitola přiblíží specifika map společnosti Jeppesen určených pro RNP přiblížení. 

2.5.1 Označení map 

Zprvu je důležité danou mapu správně identifikovat. Hlavička obsahuje všechny 

potřebné informace pro určení, o jaký typ přiblížení se jedná. 

 

Obrázek 16 – Hlavička RNP přiblížení v Karlových Varech [14] 

Obrázek 16 je ukázkou hlavičky RNP přiblížení v Karlových Varech, kde je použito 

starší označení RNAV (GNSS). 

 

Obrázek 17 – Hlavička RNP AR přiblížení ve Vídni [14] 

RNP AR přiblížení podle starého značení – RNAV (RNP), viz Obrázek 17. 

Nový standard značení 

 

Obrázek 18 – Hlavička RNP přiblížení v Mnichově [14] 

Obrázek 18 zobrazuje nově označené RNP přiblížení v Mnichově. RNP AR přiblížení 

na tuto dráhu by neslo označení RNP AR Rwy 26R. Nový standard značení map 

pro RNP přiblížení můžeme nalézt na několika německých letištích a postupně by se 

mělo rozšířit na všechny relevantní mapy. 

 

Obrázek 19 – Hlavička GLS přiblížení v Brémách [14] 

Označení GLS přiblížení v německých Brémách zobrazuje Obrázek 19. 
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2.5.2 Identifikace SBAS přiblížení 

Každé SBAS přiblížení má své číslo kanálu (FAS data bloku) a označení pro jakou 

dráhu je určené. V tzv. Briefing stripu společnosti Jeppesen pak je uveden SBAS 

systém (např. EGNOS), kanál (např. Ch 48467) a ID (např. E29A) – viz Obrázek 20. 

 

Obrázek 20 – Briefing strip LPV přiblížení v Karlových Varech [14] 

2.5.3 Specifika RNP APCH na přibližovacích mapách 

 

Obrázek 21 – Mapa RNP přiblížení v Karlových Varech [14] 
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RNP přiblížení s sebou nese určitá specifika, která můžeme v mapách najít. Prvním 

je, jak již bylo popsáno výše, označení mapy. Dalším je identifikace SBAS přiblížení 

z kapitoly výše, které můžeme najít i v plánku přiblížení – viz Obrázek 21. Vpravo pod 

Briefing stripem je umístěn box s teplotní limitací pro použití Baro-VNAV. Na závěr se 

mapy pro RNP APCH liší tabulkou minim pro přistání, která je popsána v další 

kapitole. 

2.5.4 Tabulka minim 

Tabulka meteorologických minim pro přistání obsahuje informace o nadmořských 

výškách rozhodnutí DA (Decision Altitude) [1], DH, MDA(H) a RVR s VIS pro jednotlivé 

druhy přiblížení – viz Obrázek 22. Jak je z obrázku patrné, nejlepších výsledků 

dosahuje LPV APCH, následně LNAV/VNAV a nejhoršími hodnotami disponuje LNAV 

přiblížení. 

 

Obrázek 22 – Minima pro RNP přiblížení v Karlových Varech [14] 

Obrázek 23 je příkladem minim pro GLS přiblížení CAT I s výškou rozhodnutí 200 ft. 

 

Obrázek 23 – Minima pro GLS přiblížení v Brémách [14] 
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3 Postupy pro provoz PBN 

Následující kapitola popisuje provozní postupy, které se v PBN provozu od postupů 

v běžném provozu liší. Zároveň zmiňuje téma teplotních korekcí, které se sice aplikují 

při veškerém provozu, ale je vhodné je zmínit zejména v souvislosti s  LNAV/VNAV 

přiblížením. 

3.1 Letový plán 

Vyplnění a odeslání letového plánu FPL (Flight Plan) [1] se stalo standardní a nutnou 

činností v obchodní letecké dopravě. Letovým plánem oznamuje provozovatel letovým 

provozním službám plánované provedení letu podle specifik uvedených ve FPL. 

Existuje standardní ICAO formulář, který obsahuje číslovaná pole s přesně určeným 

obsahem polí. Vedle formuláře se používá zkrácená forma, která má stejně jako 

formulář přesně definovanou strukturu, viz Obrázek 24 níže. 

 
(FPL-TIE650J-IN 
-BE40/M-SDFGHRWXY/LB1 
-EGKB1000 
-N0448F230 DET DCT LYD/N0450F220 M189 HAWKE/N0417F450  
 UL612 RESMI UM728 UTUVA/N0433F310 UM133 LERGA UY30 XATEL 
-LFMD0136 LFMN 
-PBN/B2B3B4D2 DOF/180913 REG/OKJFA EET/LFFF0019 RVR/550  
 IFP/MODESASP OPR/TIMEAIR ORGN/LKPRNAVT 
-E/0307 P/4 R/E J/L A/WHITE BLACK SILVER STRIP C/DAVID JELINEK) 

 

Obrázek 24 – Příklad zkrácená formy letového plánu FPL [15] 

Provoz PBN se objevuje v polích číslo 10a (vybavení a schopnosti letadla) a 18 

(ostatní informace) za indikátorem PBN/. Pole 10a je v obrázku výše vyznačeno 

červeně a pole 18 s indikátorem PBN je vyznačeno zeleně. 

Jestliže je uvedena položka R v poli 10a, pak musí být dále v poli 18 PBN/ indikátorem 

specifikováno, jaké navigační specifikace letoun splňuje. Při použití souhrnných 

položek B1, C1, D1 a O1 pro všechny senzory se již nesmí použít položka 

s konkrétním senzorem z dané skupiny. U položek S1, S2 a T1, T2 se smí vyplnit 

pouze jedna z položek S a T. Přičemž S2 v sobě zahrnuje specifikaci pod označením 

S1, ale u položek T tomu tak není. [10] [16] 

Přehled všech možných položek letového plánu, které souvisí s PBN provozem uvádí 

Tabulka 4 níže. 
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Tabulka 4 – Přehled položek FPL souvisejících s PBN [16] 

Pole, indikátor Položka Význam 

10a 

A GBAS Landing System 
B LPV (APV s SBAS) 
G GNSS 
R Schválen pro PBN 

18, PBN/ 

A1 RNAV 10 (RNP 10) 
B1 RNAV 5 všechny povolené senzory 
B2 RNAV 5 GNSS 
B3 RNAV 5 DME/DME 
B4 RNAV 5 VOR/DME 

B5 RNAV 5 INS nebo IRS (Inertial Navigation 
System, Inertial Reference System) [1] 

B6 RNAV 5 LORAN C 
C1 RNAV 2 všechny povolené senzory 
C2 RNAV 2 GNSS 
C3 RNAV 2 DME/DME 

C4 RNAV 2 DME/DME/IRU (Inertial Reference 
Unit) [16] 

D1 RNAV 1 všechny povolené senzory 
D2 RNAV 1 GNSS 
D3 RNAV 1 DME/DME 
D4 RNAV 1 DME/DME/IRU 
L1 RNP 4 
O1 Základní RNP 1 všechny povolené senzory 
O2 Základní RNP 1 GNSS 
O3 Základní RNP 1 DME/DME 
O4 Základní RNP 1 DME/DME/IRU 
S1 RNP APCH 
S2 RNP APCH s Baro-VNAV 
T1 RNP AR APCH s RF (Radius to Fix) [16] 
T2 RNP AR APCH bez RF 

 

3.2 Záložní letiště 

Letecká doprava se označuje za vysoce bezpečnou. Přispívá k tomu skutečnost, že 

vždy v letectví existuje plán B. Stejně tak v případě letu na cílové letiště, které musí 

za relativně dobrých meteorologických podmínek disponovat minimálně dvěma 

na sobě nezávislými drahami. Pokud není tato podmínka splněna, musí být vybráno 

záložní letiště pro případ, že by nebylo bezpečné přistát na původně plánovaném 

letišti. Kdyby předpokládané meteorologické podmínky na cílovém letišti nesplňovaly 

minima pro přistání, musí být dokonce vybrána dvě záložní letiště. Tento výčet 

podmínek pro plánování záložních letišť není kompletní. [12] 

V případě PBN provozu, kdy se plánuje provést na cílovém letiště RNP přiblížení, se 

standardní požadavky na záložní letiště doplňují o následující: 

• Jestliže se pro daný let vyžaduje záložní letiště, pak na tomto záložním letišti 

musí být dostupné konvenční přístrojové přiblížení. 
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• Jestliže se pro daný let záložní letiště nevyžaduje, pak musí být na cílovém 

letišti dostupné alespoň jedno konvenční přiblížení. [17] 

3.3 Navigační databáze 

Pro letovou posádku v zásadě existují na palubě letounu během letu dva zdroje 

informací – mapová dokumentace a navigační databáze. Jestliže je pro FMS zdrojem 

informací (o traťových bodech, letištích, drahách, odletech, příletech a přiblíženích) 

navigační databáze, potom musí tato databáze a práce s ní splňovat určité standardy. 

3.3.1 Tvorba databází 

Navigační databáze a data uvnitř musí pocházet od schváleného zdroje, aby byla 

zaručena jejich integrita. Například pro FMS výrobce Rockwell Collins existují dva 

dodavatelé dat, společnosti Jeppesen a Lufthansa. Navigační databáze s těmito daty 

pak provozovatelům dodává přímo výrobce avioniky. 

 

Obrázek 25 – Proces tvorby navigačních databází (upraveno autorem) [18] 

Proces tvorby navigačních databází znázorňuje Obrázek 25. Veřejné instituce, úřady 

a poskytovatelé navigační služeb vydávají veřejně dostupné dokumenty jako např. 

letecké informační příručky AIP (Aeronautical Information Publication) [1]. Komerční 

poskytovatelé dat tyto veřejné informace zpracují a prodají dále. [18] 

3.3.2 ARINC424 

Pro účely jednotného způsobu kódování databází vznikla specifikace ARINC424, 

která přesně definuje podobu navigačních dat. Specifikace usnadňuje výměnu dat 



 

43 
 

mezi komerčními dodavateli dat a výrobci avioniky. Z ARINC424 specifikace byly 

převzaty konstrukční prvky (odletových, příletových a přibližovacích procedur) a staly 

se součástí ICAO PBN manuálu. [18] 

3.3.3 Platnost databází 

Pro každý let, kde se předpokládá použití navigační databáze, musí být databáze 

platná. Aby byla zaručena aktuálnost dat, mají databáze platnost s cyklem 28 dní. Po 

ukončení cyklu se musí databáze aktualizovat. Cyklus databáze reflektuje 28 denní 

cyklus AIRAC (Aeronautical Information Regulation And Control) systému, který slouží 

ke kontrolovanému publikování leteckých informací. [19] 

 

Obrázek 26 – Status navigačních databází, Rockwell Collins FMS-6100 [13] 

Obrázek 26 zobrazuje příklad stránky v FMS se zobrazením platnosti navigační 

databáze. Žlutě vybarvená data platnosti (platnost od, do) značí databázi po skončení 

její platnosti. Níže v řádku SEC DATA BASE je nahrána nová, aktuální, databáze, 

která je připravena k aktivování a použití. 

3.3.4 Provozní postupy 

Posádka výběrem ze seznamu nahraje požadovanou proceduru (odlet, přílet, 

přiblížení) mezi aktivní legy1. Následně posádka provede kontrolu správnosti nahrané 

procedury, kdy se s příslušnou mapou procedury porovnává a kontroluje následující: 

• sekvence jednotlivých bodů, 

• trať a vzdálenost mezi body, 

                                                
1 Leg je spojení dvou traťových bodů, které může být tvořeno letovou cestou nebo přímým 
spojením dvou bodů (tzv. direct – DCT). 
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• úhel vertikální dráhy VPA. [17] 

V žádném případě není dovoleno, aby posádka manuálně upravovala nahranou 

proceduru. Mohlo by dojít k vymazání důležitých parametrů a v konečném důsledku 

k porušení procedury. [17] 

3.4 Receiver Autonomous Integrity Monitoring 

LNAV a LNAV/VNAV přiblížení jsou založena na určení polohy pomocí GNSS 

bez augmentované navigační zprávy. Aby byla zajištěna požadovaná integrita, musí 

být augmentace řešena v podobě RAIM systému. 

3.4.1 RAIM predikce 

Jestliže se na daném letu plánuje provést RNP přiblížení vyžadující RAIM, pak musí 

být před zahájením letu provedena RAIM kontrola pomocí RAIM predikce. RAIM 

predikci umožňují počítačové programy, např. EUROCONTROL AUGUR. RAIM musí 

být k dispozici v rozmezí ±15 min od předpokládaného času příletu ETA (Estimated 

Time of Arrival) [1]. Jestliže se skutečný čas příletu liší od ETA o více než ±15 min, 

pak musí být provedena nová předletová kontrola RAIM. Pokud zmíněný časový rozdíl 

vznikne během letu, proveden se kontrola podle kapitoly 3.4.2 níže. 

3.4.2 Kontrola RAIM během letu 

Nastane-li během letu potřeba neplánovaně provést LNAV nebo LNAV/VNAV 

přiblížení, pak musí být provedena RAIM kontrola nejpozději před zahájením 

přiblížení. Kontrola se provede pomocí RAIM funkce integrované do avioniky – viz 

Obrázek 27. 

 

Obrázek 27 – RAIM kontrola, Rockwell Collins FMS-6100 [13] 
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3.4.3 Ztráta RAIM 

Jestliže se ve fázi plánování objeví časový interval delší než 5 min, kdy RAIM nebude 

k dispozici, pak nesmí být plánováno provedení letu založeného na PBN. Vyžaduje-li 

to situace, může být odlet opožděn, aby bylo dosaženo dostatečné dostupnosti RAIM.  

Dojde-li ke ztrátě RAIM během letu, nebo kontrola RAIM podle kapitoly 3.4.2 nebude 

vyhovující, pak nesmí být LNAV nebo LNAV/VNAV přiblížení provedeno. Posádka 

zvolí jiný druh přiblížení, vyčká na dostupnost RAIM, nebo divertuje na záložní letiště. 

3.5 Baro-VNAV 

Přiblížení, kdy se vertikální vedení konstruuje FMS systémem s použitím informace 

o nadmořské výšce z barometrického výškoměru, tedy Baro-VNAV přiblížení, nese 

s sebou určitá pravidla a omezení. 

3.5.1 QNH 

Posádka provádějící Baro-VNAV přiblížení musí křížem zkontrolovat nastavené QNH2 

nebo QFE3 na všech barometrických výškoměrech. QNH/QFE musí být získáno 

ze zdroje na letišti, kam bude přiblížení provedeno. Jiné nastavení, např. regionální 

QNH, nesmí být použito. [17] 

3.5.2 Teplota okolního vzduchu 

Posádka musí při nízkých teplotách okolního vzduchu provést teplotní korekce. 

Opraví se minimální výšky počátečního a středního úseku přiblížení, DA/H a výšky 

nezdařeného přiblížení. Baro-VNAV přiblížení není povoleno, pokud teplota okolního 

vzduchu nesplňuje teplotní limitaci uvedenou na přibližovací mapě. Pokud není 

limitace uvedena, použije se teplota 0°C jako minimální teplota pro provedení 

přiblížení. [9] [17] 

3.6 Teplotní korekce 

Mnoho postupů a výpočtů v letectví bývá založeno na podmínkách mezinárodní 

standardní atmosféry ISA (International Standard Atmosphere) [1]. Jestliže se 

aktuální nebo předpokládané podmínky odchylují od ISA, pak se provádějí korekce. 

                                                
2 QNH je „Atmosférický tlak redukovaný na střední hladinu moře podle podmínek standardní 
atmosféry, používaný pro nastavení tlakové stupnice výškoměru k zobrazení nadmořské 
výšky.“ [1] 
3 QFE je „Atmosférický tlak vztažený k výšce letiště nad mořem (nebo prahu dráhy).“ [1] 
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Těmito korekcemi se opravují počítané nebo publikované hodnoty, např. hmotnosti, 

délky a výšky. V případě RNP přiblížení provádíme opravy výšek. 

Mezi vlivy, které je potřeba zohlednit, mimo jiné patří tlak a teplota atmosféry. Vliv 

změny tlaku atmosféry se eliminuje nastavením barometrického výškoměru na tlak 

QNH nebo QFE. Vnější teplota atmosféry se běžně měří, ale nenastavuje 

se v letových a navigačních přístrojích. Tato teplota ovlivňuje skutečnou nadmořskou 

výšku a bezpečnou výšku nad překážkami OCH (Obstacle Clearance Height) [1]. 

Při měření výšky barometrickým výškoměrem a vnější teplotě nižší než standardní 

teplota podle ISA v konečném důsledku nastane, že indikovaná nadmořská výška je 

větší než skutečná nadmořská výška. Letadlo ve skutečnosti letí níže, než se 

předpokládá. OCH je menší a může dojít ke sblížení s překážkou. Aby se zachovala 

projektovaná bezpečná výška nad překážkami, je potřeba provádět teplotní korekce. 

3.6.1 Jednoduchá korekce 

Publikované minimální bezpečné výšky musí být opraveny, jestliže vnější teplota 

vzduchu u povrchu země je mnohem nižší než předpokládá ISA. V těchto případech 

může být provedena nepřesná oprava, která se rovná 4% přírůstku výšky na každých 

10°C pod teplotou ISA. Vnější teplota se měří co nejblíže ke zdroji informace 

o QNH/QFE (obvykle letiště). Tento výpočet se považuje za bezpečný pro letiště 

s jakoukoliv nadmořskou výškou a teplotou vzduchu na letišti vyšší než -15°C. [9] 

3.6.2 Tabulková korekce 

Pro chladnější prostředí, než je uvedeno v odstavci 3.6.1, se používá přesnější 

tabulková korekce. Tyto korekční tabulky jsou vypočítané pro letiště s nadmořskou 

výškou u hladiny moře. Proto jsou konzervativnější a bezpečnější při použití u letišť 

s větší nadmořskou výškou. Korekce uvedené v tabulce jsou zaokrouhleny nahoru 

na 10 ft – viz Tabulka 5. [9] 
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Tabulka 5 – Tabulkové teplotní korekce (upraveno autorem) [9] 

 

3.6.3 Malé korekce 

Pro praktické použití v provozu lze uvažovat, že se aplikují pouze korekce, jejichž 

hodnota je větší než 20% příslušné minimální výšky nad překážkami MOC (Minimum 

Obstacle Clearance) [1]. [9] 

3.6.4 Teplotní kompenzace pomocí FMS 

 

Obrázek 28 – FMS teplotní kompenzace, Rockwell Collins FMS-6100 [13] 

Výše uvedené korekce se provádějí výpočtem a manuální opravou dotčených výšek. 

Tato metoda s sebou nese jistá provozní omezení, časovou náročnost a prostor 

pro chybu způsobenou lidským činitelem. Proto některé FMS disponují funkcí tzv. 

teplotní kompenzace, viz Obrázek 28. Jedná se o softwarové řešení teplotních korekcí 

integrované do FMC (Flight Management Computer) [1]. Teplotní kompenzace dokáže 

na základě parametrů letiště (nadmořská výška, teplota podle ISA) a aktuální teploty 

vypočítat korekce všech minimálních výšek, výšky rozhodnutí DA a úhlu sestupu VPA 

pro zvolené přiblížení, viz Obrázek 29. 
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Obrázek 29 – FMS teplotní kompenzace aplikovaná na aktivní legy, Rockwell Collins FMS-6100 [13] 

 
3.7 Postupy během přiblížení 

3.7.1 2 NM před FAF 

Aby mohlo být přiblížení provedeno, musí posádka zkontrolovat správnou indikaci, že 

se FMS přepnula do režimu navigace pro RNP přiblížení. Taková indikace může mít 

podobu hlášení GPS APPR nebo LPV APPR zelené barvy. Indikace by měla být 

pozitivní nejpozději 2 NM před FAF. Zároveň nejpozději v této vzdálenosti musí být 

nalétnuta prodloužená osa přiblížení. [9] [17] 

3.7.2 Kontrola barometrických výškoměrů 

Během Baro-VNAV přiblížení posádka zkontroluje správnou indikaci barometrických 

výškoměrů před nebo nejpozději v bodě FAF. Výškoměr musí být nastaven na správné 

QNH a rozdíl indikace mezi dvěma výškoměry může být maximálně 100 ft. Jakmile 

to pracovní vytížení posádky dovolí (např. po zahájení klesání), zkontroluje posádka 

shodu mezi vertikální navigací a barometrickým výškoměrem. [17] 

3.7.3 Monitorování 

Letové přístroje by měli být nastaveny v takových režimech, aby bylo možné nezávisle 

všemi členy posádky kontrolovat: 

• shodu vertikální rychlosti s vertikálním profilem přiblížení, 

• vypočítanou požadovanou trať DTK (Desired Track), 

• pozici letadla relativně k horizontálnímu a vertikálnímu vedení. [8] [17] 
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3.7.4 Použití automatizace 

Posádky jsou během RNP přiblížení povinny použít vertikální a horizontální módy FD 

(Flight Director)4 nebo autopilota, aby byla zajištěna minimální FTE chyba a tím 

splněna TSE chyba asociovaná s daným přiblížením. [17] 

3.8 Nestandardní situace 

RNP přiblížení nesmí být zahájeno nebo musí být přerušeno, pokud: 

• se zobrazí indikace chyby RNAV vybavení (např. červená indikace NO APPR), 

• se zobrazí RAIM varování o ztrátě integrity (např. Loss Of Integrity – LOI), 

• se zobrazí varování o nedostupnosti RAIM funkce (např. RAIM LOSS), 

• je FTE chyba příliš velká (více než ½ rozsahu indikace bez okamžité opravy 

chyby), 

• vertikální navigace nesouhlasí s indikací barometrických výškoměrů, 

• selže vybavení potřebné pro udržení malé FTE chyby (FD nebo autopilot). [17] 

Přiblížení může být dokončeno, jestliže posádka v momentě nastalé situace získala 

dostatečnou vizuální referenci pro dodržení rozstupu od překážek a je schopna 

bezpečně pokračovat v letu. [9] 

  

                                                
4 Flight Director (FD) je systém, kdy podle zvolených laterálních a vertikálních módů probíhá 
vedení pro sledování požadované trajektorie letu. Vedení se ve formě horizontálního 
a vertikálního břevna, nebo jako jedno břevno ve tvaru V, zobrazuje ve společném přístroji 
s indikací umělého horizontu. 
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4 Schvalovací proces 

Zavedení RNP přiblížení do běžného provozu obnáší splnění legislativních požadavků 

různé povahy. Legislativa obsahuje poměrně stručné paragrafy a jejich naplnění může 

být často nejasné. Aby nedošlo k chybnému výkladu a aplikace legislativy byla 

jednodušší, vydávají se přijatelné způsoby průkazu a poradní materiály. Mimo 

to organizace ICAO a EASA publikují dokumenty, které nejsou závazné, ale udávají 

směr v dané oblasti. 

4.1 Evropské právo 

„Evropský právní systém se dělí na právo primární a sekundární. Primární právo 

představuje několik smluv, které tvoří právní základ pro veškerou činnost Evropské 

unie. Sekundární právo (nařízení, směrnice a rozhodnutí) vychází z principů a cílů 

zakotvených ve zmíněných smlouvách.“ [20] 

4.1.1 Nařízení 

Evropská komise, usilující o obranu zájmů Evropské unie (EU), v zásadě navrhuje 

nové zákony, které jsou schvalovány Radou a Parlamentem. Tyto zákony se v podobě 

nařízení stávají právně závazné v celém svém rozsahu a v celé EU. [20] 

4.1.2 Směrnice 

Směrnice stanovuje cíl, který musejí splnit všechny země EU. Záleží na jednotlivých 

členský zemích, jakým způsobem formulují vnitrostátní zákony pro splnění cíle. [20] 

4.1.3 Rozhodnutí 

„Rozhodnutí je závazné pro všechny, kterým je určeno (např. pro členský stát EU 

nebo určitou obchodní společnost), a je přímo použitelné.“ [20] 

4.1.4 Doporučení 

Orgány EU vydávají nezávazná doporučení, aby sdělily svůj názor a hlavně navrhly 

určité kroky bez zákonné povinnosti. [20] 

4.1.5 Stanovisko 

Stanoviskem dávají hlavní evropské orgány najevo svůj názor ke konkrétnímu tématu 

během legislativního procesu. Na rozdíl od doporučení, stanovisko nenavrhuje 

konkrétní kroky pro prosazení názoru. [20] 
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4.1.6 Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál 

Přijatelné způsoby průkazu AMC (Acceptable Means of Compliance) a poradenský 

materiál GM (Guidance Material) slouží jako upřesnění, doplnění a výklad 

k nařízením. AMC a GM nejsou právně závazné, ale jejich následování znamená 

dodržení legislativních požadavků. [20] 

4.2 Evropské právo z pohledu RNP přiblížení 

Následující nařízení Komise mají přímý dopad na RNP přiblížení a musejí být plně 

dodržena. K jednotlivým nařízením existují AMC a GM, které usnadňují výklad 

a splnění legislativních požadavků. 

4.2.1 Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 

Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. 11. 2011 stanoví požadavky a správní 

postupy pro posádky v civilním letectví ve věcech licencování, výcviků a zdravotní 

způsobilosti. Dále řeší certifikaci osob zodpovědných za výcvik a certifikaci leteckých 

lékařů. [21] 

4.2.2 Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 

Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. 10. 2012 řeší pravidla pro provoz letounů 

a vrtulníků v obchodní letecké dopravě. Mimo to stanoví pravidla pro bezpečnostní 

prohlídky letadel a vydání, zachování, změnu, omezení, pozastavení nebo zrušení 

osvědčení provozovatelů obchodní letecké dopravy. [22] 

4.2.3 Nařízení Komise (EU) 2016/539 

Nařízení Komise (EU) 2016/539 ze dne 6. 4. 2016 svým zněním mění nařízení Komise 

(EU) č. 1178/2011 ve věcech výcviku letových posádek v provozu založeném 

na výkonnosti (PBN). Touto změnou vzniká nová kvalifikace PBN, která se zapisuje 

do průkazu způsobilosti letové posádky. Dále stanoví povinnost vlastnit platnou 

kvalifikaci PBN při veškerém provozu na PBN tratích, odletech, příletech 

a přiblíženích. [23] [24] 

4.2.4 Nařízení Komise (EU) 2016/1199 

Nařízení Komise (EU) 2016/1199 ze dne 22. 7. 2016 mění nařízení Komise 

č. 965/2012 mimo jiné v oblasti PBN provozu. Nově podléhají schválení pouze 

specifikace RNP AR APCH a RNP 0,3 pro provoz vrtulníků. RNP přiblížení do minim 
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LNAV, LNAV/VNAV a LPV se již nemusejí schvalovat příslušným úřadem, ale přesto 

musí provozovatel splnit požadavky dané pro tento provoz. [25] [26] 

4.3 Národní právo 

Vedle zákonů České republiky vstupují v platnost letecké předpisy řady L. Tyto 

předpisy se publikují pomocí Letecké informační služby (LIS) a jejich znění připravuje 

Úřad pro civilní letectví (ÚCL) převážně na základě ICAO doporučení a postupů 

(Annex). Číslování předpisů řady L odpovídá číslování ICAO Annex. [27] 

4.3.1 Letecký předpis L 6 

Letecký předpis L 6, Provoz letadel, Část I, pojednává o provozu letadel v několika 

tématech, přičemž pro potřeby RNP přiblížení nabývá na významu kapitola shrnující 

kategorizaci přiblížení (NPA, APV a PA) a rozdělení přiblížení na 2D a 3D. [28] 

4.3.2 Letecký předpis L 10 

Letecký předpis L 10, O civilní letecké telekomunikační službě, 

Svazek I – Radionavigační prostředky, z pohledu PBN provozu pojednává 

o technických specifikacích a požadavcích na GNSS. [29] 

4.3.3 Letecký předpis L 8168 

Letecký předpis L 8168, s názvem Provoz letadel – letové postupy, řeší požadavky 

a pravidla pro provoz s využitím Baro-VNAV, RNP přiblížení a jejich ochranné 

prostory. [30] 

4.4 Směrnice ÚCL 

RNP přiblížení jako takové nepodléhá schválení. Nicméně se zavedením RNP 

přiblížení do provozu souvisí změna seznamu minimálního vybavení MEL (Minimum 

Equipment List) a zavedení výcviku. Změna MEL a všechny výcviky již schválení 

podléhají, a to podle směrnic ÚCL. 

4.4.1 Směrnice CAA-SLP-013a-n-14 

Směrnice CAA-SLP-013a-n-14, Postupy pro udělení / změnu schválení programů pro 

výcvik a přezkoušení včetně osnov, slouží jako osnova s pokyny provozovatelům 

obchodní letecké dopravy pro schválení programů výcviků a jejich změn. [31] 



 

53 
 

4.4.2 Směrnice CAA-SLP-044-n-14 

Směrnice CAA-SLP-044-n-14, HLAVA 1, Postupy pro schválení seznamu minimálního 

vybavení (MEL) nebo schválení jeho změny, stejně jako směrnice výše poskytuje 

jasné instrukce a potřebné kroky ze strany provozovatele. Tentokrát se jedná 

o směrnici pro schválení MEL a jeho změny. [32] 

4.5 Dokumenty ICAO 

Organizace ICAO vydává přílohy (Annex) k úmluvě o vzniku samotné organizace. 

ICAO doposud vydalo a průběžně aktualizuje 19 příloh, které sami o sobě nejsou 

závazné. Nicméně česká řada předpisů L z ICAO Annex dokumentů vychází. Stejně 

jako L předpisy, ICAO Annex 6 a Annex 10 pojednávají ve stejných bodech o PBN 

provozu, RNP přiblížení a GNSS. [19] [12] 

ICAO dále publikuje dokumenty řady Doc., které shodně jako Annex dokumenty 

nenabývají právní vymahatelnosti. Ekvivalentem k ICAO Doc. 8168 se stává český 

předpis L 8168. [9] 

4.5.1 ICAO Doc. 9613 

ICAO Doc. 9613, neboli PBN manuál, popisuje koncept PBN, definuje RNAV a RNP 

specifikace a vytváří konkrétní navigační specifikace. Tyto specifikace následně 

aplikuje do uceleného konceptu vzdušného prostoru. Další části manuálu se věnují 

implementaci a provoznímu schválení PBN specifikací. [8] 

4.6 Dokumenty EASA 

EASA jako evropská agentura pro bezpečnost v letectví nevydává v oblasti PBN 

rozsáhlé studie jako ICAO, ale publikuje zejména AMC, GM a bezpečností 

doporučení. 

4.6.1 AMC 20-27 

Přijatelné způsoby průkazu AMC 20-27 shrnují veškeré legislativní, certifikační, 

provozní a výcvikové požadavky pro RNP přiblížení včetně Baro-VNAV, tedy do minim 

LNAV a LNAV/VNAV. [17] 

4.6.2 AMC 20-28 

Přijatelné způsoby průkazu AMC 20-28 plní zcela stejnou funkci jako AMC 20-27, ale 

z hlediska RNP přiblížení s LPV minimy. [33] 
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4.7 Proces schválení RNP přiblížení 

Z výše uvedených kapitol vyplívá, že některé části týkající se RNP přiblížení musejí 

být předem schváleny Úřadem pro civilní letectví. Přiblížení samotné, včetně 

standardních provozních postupů a dalších částí provozních příruček (kromě výcviku), 

nepodléhá předchozímu schválení. Příloha 1 obsahuje schéma procesu schválení 

RNP přiblížení. 

4.7.1 Podléhá předchozímu schválení 

Změny MEL a publikování programu výcviku podléhá předchozímu schválení, proto 

se zpracované změny a výcvik odešlou spolu s oficiální žádostí na Úřad. Žádost a její 

přílohy jsou posouzeny, zda vyhovují všem legislativním požadavkům a neodporují 

žádným dalším dokumentům, např. příručce letounu. 

Jestliže Úřad nalezne nesrovnalosti, zašle provozovateli připomínky. Provozovatel 

připomínky zpracuje a odešle zpět Úřadu. Proces se opakuje, dokud nejsou splněny 

všechny požadované náležitosti. Po úspěšné kontrole vydá Úřad schválení pro změnu 

MEL a program výcviku. Provozovatel schválené dokumenty publikuje ve společnosti 

běžným způsobem. 

4.7.2 Nepodléhá předchozímu schválení 

RNP přiblížení podle nařízení Komise (EU) 2016/1199 již nepodléhá schválení, proto 

provozovatel zapracuje veškeré změny týkající se přiblížení do provozních příruček 

a revidované příručky rovnou publikuje. Změny musejí splňovat veškeré legislativní 

požadavky nařízení Komise EU a národních předpisů řady L. Je více než vhodné, aby 

provozovatel při zpracování veškerých změn postupoval podle EASA AMC 20-27 

a AMC 20-28. 

4.7.3 Výcvik a zahájení provozu 

Jakmile provozovatel publikuje veškeré potřebné dokumenty, provede výcvik letových 

posádek podle schváleného programu výcviku. Následně je vycvičeným posádkám 

do průkazů způsobilosti zapsána kvalifikace PBN a mohou zahájit provoz RNP 

přiblížení podle provozních příruček provozovatele. 

4.7.4 Kontrola provozních příruček Úřadem 

Po zahájení provozu Úřad v rámci pravidelného auditu zkontroluje provozní příručky, 

včetně RNP přiblížení. Pokud shledá Úřad některé části nevyhovující, zašle 
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provozovateli připomínky s podmínkami a termínem nápravy. Provozovatel 

připomínky zpracuje a publikuje změny příruček. Úřad opět provede kontrolu a proces 

se opakuje, dokud nejsou všechny části vyhovující. Jestliže připomínky Úřadu nejsou 

závažného charakteru, probíhá provoz RNP přiblížení bez jeho přerušení. 
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5 RNP přiblížení pro letoun Nextant 400XT 

Letoun Nextant 400XT díky typovému označení BE40 spadá pod stejné typové 

osvědčení (TC) jako o něco známější letoun Beechjet 400A. Historie těchto letounů 

sahá dále do minulosti, až k japonské společnosti Mitsubishi. V sedmdesátých letech 

minulého století společnost dala vzniknout letounu Mitsubishi MU-300 Diamond. 

Projekt a práva na výrobu postupně kupovali další společnosti, které přišli 

s vylepšeními interiéru, drakových systémů, avioniky a motorů. Těmito modifikacemi 

vznikly letouny Beechcraft Beechjet 400A, Hawker 400XP, Nextant 400XT, Hawker 

400XPR a vojenské verze T-1 nebo T-400. 

Americká společnost Nextant Aerospace na rozdíl od jiných společností neprovádí 

prvovýrobu letounu. Generální opravou a instalací nových komponentů využívá již 

starších letounů Beechjet 400A a Hawker 400XP. Postupně byly do provozu uvolněny 

verze 400XT, 400XTi a 400XTi+, které se od sebe liší analogovým či digitálním 

provedením záložních letových přístrojů, verzí softwaru avioniky s funkcemi ADS-B, 

CPDLC, Synthetic Vision, instalací vnějších LED světel a winglety. 

 

Obrázek 30 – Nextant 400XT 

Dolnokřídlý Nextant 400XT celokovové konstrukce, s maximální vzletovou hmotností 

7,4 t patří do kategorie lehkých proudových letadel pro soukromé a korporátní využití. 

Letoun se dvěma dvouproudovými motory Williams FJ44-3AP a šípovitým křídlem 

dosahuje cestovní rychlosti 0,73 M, maximální rychlosti 0,78 M, dostupu 45 000 ft 

a doletu 4 000 km se dvěma cestujícími na palubě. Letoun uveze dva členy posádky 

a 6 – 9 cestujících v závislosti na konfiguraci interiéru. 
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BE40 je standardně schválen pro provoz ve dne, v noci, VFR, IFR a ve známé 

námraze. V závislosti na instalované avionice, dalšího vybavení a provozovateli, 

je letoun schopen provozu LVTO, CAT II přiblížení, Steep Approach, RVSM, NAT 

HLA, PBN a RNP přiblížení. 

5.1 Certifikace letounu a avioniky 

5.1.1 Schválený a požadovaný druh přiblížení 

Nextant 400XT disponuje moderní avionikou Rockwell Collins Pro Line 21 v provedení 

dvou PFD a dvou MFD, se dvěma FMS, CDU a FD. Na základě dodatku AFM 

Supplement Collins ProLine 21 with FMS-6100 and Williams FJ44-3AP Engines, 

Document No.: 373-00-0023, Revision D splňuje letoun požadavky pro provoz PBN 

včetně RNP (1, 2, 4 a 10), RNAV (1 a 5) a RNP přiblížení do minim LNAV 

a LNAV/VNAV. [20] 

Jiný dodatek AFM Supplement Collins ProLine 21 FMS-6100 with LPV Approach, 

Document No.: 373-00-0032, Revision A umožňuje navíc oproti dodatku výše RNP 

přiblížení do minim LPV (Obr. 1). Dodatek dále v sekci 2 – Limity, kapitole FMS, 

odstavci 6 uvádí, že FMS je schválena pro SBAS provoz pouze s WAAS (Obr. 2). [21] 

 

Obr. 1 – Funkce LPV přiblížení s WAAS [21] 

 

Obr. 2 – Provoz SBAS pouze s WAAS [21] 

Limitace v dodatku má za následek, že není možné využívat EGNOS, tedy SBAS 

systém pro LPV přiblížení v Evropě. Avionika Pro Line 21 jako taková umožňuje 

provoz s WAAS, EGNOS, MSAS a GAGAN. Proto jsem učinil kroky s cílem schválení 

EGNOS systému pro avioniku letounu Nextant 400XT. 

5.1.2 Získání schválení pro LPV přiblížení 

Omezující dodatek výše zpracovává a publikuje výrobce letounu, Nextant Aerospace. 

Kontaktoval jsem obchodního zástupce pro projekt Nextant 400XT, který mě 

přesměroval na manažera certifikačního oddělení. Vznesl jsem požadavek na změnu 
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znění dodatku číslo 373-00-0032 tak, aby byl umožněn provoz s EGNOS. Požadavek 

byl přijat a v řádu několika měsíců zpracován. Nově nebude dodatek omezovat 

poskytovatele SBAS. Jinými slovy, bude možné provádět LPV přiblížení pomocí 

EGNOS. 

Revize B dodatku 373-00-0032 již úspěšně prošla schvalovacím procesem FAA. 

Omezení vztahující se na WAAS pozbylo platnosti a je možné využívat SBAS se všemi 

dostupnými systémy. Výsledkem se stalo, že letoun Nextant 400XT ve společnosti 

Time Air zahájí provoz RNP přiblížení do minim LPV. 

5.2 Úprava MEL 

Minimum Equipment List (MEL) je dokument obsahující položky, které mohou být 

dočasně nefunkční před zahájením letu. MEL vytváří provozovatel na základě tzv. 

Master Minimum Equipment List (MMEL), provozních postupů a limitací uvedených v 

legislativě a AFM. MMEL zpracovává výrobce letadla a je platný pro typ nebo model, 

kdežto MEL se vztahuje na konkrétní letoun podle jeho registrační značky. 

5.2.1 Obecný popis 

 

Obr. 3 – Záhlaví seznamu položek v MEL [22] 

Číselné označení položky a její popis – (1) 

Systém číslování je založen na Air Transport Association (ATA) Specification Number 

100 a položky jsou číslovány postupně. Popis označuje vybavení, systém, 

komponentu nebo funkci. [22] 

Interval opravy – (2) 

Jedná se o časové období, ve kterém musí dojít k opravě příslušné položky. Období 

se značí kategorií: 

• A – není stanoven standardní interval, nicméně interval opravy by se měl řídit 

podle MMEL a měl by být stanoven u každé položky individuálně. 
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• B – položky této kategorie musejí být opraveny v intervalu tří (3) po sobě 

jdoucích dní, začínající den po dni zjištění závady. 

• C – položky této kategorie musejí být opraveny v intervalu deseti (10) po sobě 

jdoucích dní, začínající den po dni zjištění závady. 

• D – položky této kategorie musejí být opraveny v intervalu sto dvaceti (120) po 

sobě jdoucích dní, začínající den po dni zjištění závady. [22] 

Instalovaný počet – (3) 

Jde o počet instalovaných položek v letadle, přičemž se bere ohled na konfiguraci 

konkrétního letadla. [22] 

Počet požadovaných položek – (4) 

Uveden je minimální počet položek potřebných pro provedení letu. [22] 

Poznámky a výjimky – (5) 

Poslední sloupec informuje o provozních povoleních a zákazech pro daný počet 

nefunkčních položek. Dále poskytuje informace, které by mohly být užitečné pro 

řešení závady nebo dodržení provozních postupů a limitů. [22] 

Značení změn 

Vertikální čára u levého či pravého okraje stránky označuje řádek, kde došlo oproti 

minulé revizi ke změně. S další revizí dokumentu bude tato čára smazána. [22] 

Příklad 

Na Obr. 3 výše je znázorněna struktura MEL s položkou 22-13-01 Flight Director 

System, jež je položkou typu C, v celkovém počtu dvou v letadle nainstalovaných a 

ani jedna z nich nemusí být funkční. Poznámka dále upřesňuje podmínky, za jakých 

nemusí být položka funkční a symbolem (O) informuje o nutnosti postupovat podle 

provozních postupů platných v době aplikaci této MEL položky. V poznámce se také 

může objevit symbol (M) indikující povinnost postupovat podle postupů údržby 

provedených kvalifikovaným a schváleným mechanikem. Letoun nesmí být uvolněn 

do provozu, dokud nejsou provedeny (O) a (M) postupy, které jsou uvedeny v MEL 

dokumentu za příslušným seznamem položek. 
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5.2.2 Flight Director System (FD) 

Dodatek číslo 373-00-0032, v sekci 1 Obecný popis, v kapitole Navigační schopnosti, 

v odstavci 9 stanovuje podmínky, za jakých může být provedeno RNAV (GPS) / RNAV 

(GNSS) a GPS (GNSS) Overlay přiblížení. Mimo jiné uděluje povinnost použití 

autopilota nebo FD. [21] 

Dodatek výše dále v odstavci 13 stanovuje podmínku, že pro schopnost funkce Radius 

to Fix (RF) legu je podmínkou použití autopilota nebo FD. [21] 

Bezpečnostní informační věstník (SIB) číslo 2014-04 od EASA upravuje provoz pro 

RNP přiblížení pomocí Baro-VNAV a vydává doporučení pro letouny certifikované 

podle FAA AC 20-129 (certifikace platná pro Nextant 400XT [20]). SIB rozděluje letiště 

podle nadmořské výšky do dvou kategorií. V první kategorii jsou letiště s nadmořskou 

výškou 6 000 ft nebo méně a pro ně neexistuje žádné doporučení. Pro letiště 

s nadmořskou výškou více než 6 000 ft se doporučuje povinnost použití autopilota 

nebo FD. [23] 

Jelikož oba výše zmíněné zdroje vyžadují použití autopilota nebo FD, potom splnění 

více omezující podmínky v dodatku zaručí splnění doporučení v SIB. Z logiky funkce 

systému vyplívá, že systém autopilota nelze připojit, aniž by byly aktivní příslušné 

módy FD. Lze se tedy zaměřit pouze na provozuschopnost FD. 

Letoun je vybaven dvěma systémy FD a neexistuje požadavek na nutnost správné 

funkce obou dvou zároveň. Ke splnění limitací popsaných výše se požaduje jeden 

plně funkční FD.  Proto jsem do MEL změny č. 4 k položce 22-13-01 Flight Director 

System, kde není funkční ani jeden FD, přidal poznámku, že je FD požadován pro 

GNSS Overlay a RNP přiblížení a pro RF legy (Obr. 4). 

 

Obr. 4 – Žádný funkční (FD) v MEL [24] 

K této položce se zároveň vztahuje (O) postup, do kterého jsem přidal bod č. 5 

s textem, že GNSS Overlay a RNP přiblížení a RF legy nejsou povoleny (Obr. 5). 
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Obr. 5 – Provozní postupy k položce FD v MEL [24] 

5.2.3 Navigační systém – GPS 

FAA MMEL revize 9 pro BE40 v položce 34-53-01 Navigation Systems (GPS) uvádí, 

že systém nemusí být funkční v intervalu C podle toho, jak požaduje legislativa. [25] 

CS-MMEL, který se používá jako certifikační standard pro tvorbu MMEL, se s FAA 

MMEL shoduje a dodává, že je potřeba stanovit příslušné (O) postupy, jestliže 

stávající normální provozní postupy nemohou být dodrženy z důvodu nefunkčního 

vybavení nebo systému. [26] 

Dodatek číslo 373-00-0032, v sekci 1 Obecný popis, v kapitole Navigační schopnosti, 

v odstavci 9 stanovuje podmínky, za jakých může být provedeno RNAV (GPS) / RNAV 

(GNSS) a GPS (GNSS) Overlay přiblížení. Stanovuje, že FMS musí přijímat alespoň 

jeden použitelný GPS (GNSS) signál. [21] 

Na základě informací výše jsem došel k závěru, že jeden ze dvou instalovaných GNSS 

senzorů Rockwell Collins GPS-4000S [13] se považuje za dostatečný pro GNSS 

Overlay a RNP přiblížení. V případě letounu s registrační značkou OK-RAH se jedná 

o jediný dostupný GNSS senzor, který musí být vždy funkční. 

Provedl jsem změnu v MEL v položce 34-53-01-04-1 GPS, kde jsem upravil poznámku 

na znění, že ztráta jednoho GPS senzoru neovlivňuje schopnost GNSS Overlay a RNP 

přiblížení (Obr. 6). 
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Obr. 6 – Jeden funkční GPS senzor v MEL [24] 

Jestliže ani jeden GPS senzor není schopen poskytnout použitelný signál, potom není 

možné letět GNSS Overlay a RNP přiblížení. Upravil jsem příslušný řádek v položce 

34-53-01-04-2 GPS, kdy není ani jeden GPS senzor provozuschopný (Obr. 7). 

 

Obr. 7 – Žádný funkční GPS senzor v MEL [24] 

5.2.4 Control Display Unit (CDU) 

FAA MMEL pro BE40 ani CS-MMEL a další použitelné dokumenty neřeší poruchu 

CDU v příme souvislosti s PBN provozem. Nefunkční CDU znamená i nefunkční FMS 

na dané straně, proto jsem přidal příslušnou poznámku k položce 34-60-01 Control 

Display Unit (CDU) (Obr. 8). 

 

Obr. 8 – Jedno funkční CDU v MEL [24] 

5.2.5 Flight Management System (FMS) 

FAA MMEL pro BE40 v položce 34-60-02 FMS uvádí, že ani jeden systém nemusí být 

funkční, jestliže to nepožaduje legislativa nebo povaha provozu. [25] 
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Pro provoz PBN obecně je nutná práce s FMS pro splnění všech postupů, limitací, 

atd. Povaha provozu tedy FMS vyžaduje a alespoň jedna musí být plně 

provozuschopná. Počet požadovaných FMS systémů se řídí stejnou logikou jako 

počet GPS senzorů, protože s nefunkční FMS se stává nedostupným i příslušný GPS 

senzor. K položkám 34-60-02-1 a 34-60-02-2 FMS jsem přidal vhodné 

poznámky podobně jako u položek týkajících se GPS senzorů (Obr. 9). 

 

Obr. 9 – Jeden a žádný funkční FMS v MEL [24] 

5.2.6 MEL Change 4 

Změny popsané v předchozích kapitolách jsem zapracoval do nové verze MEL 

označené jako Change 4, která je součástí této práce jako Příloha 3. Tato příloha je 

zkrácena tak, že jsem vyjmul strany, na kterých nedošlo ke změnám uvedeným výše. 

5.3 Změny OM-A 

Veškeré provedené změny provozní příručky, části A, jsou uvedeny jako Příloha 4. 

5.3.1 Teplotní korekce 

Poznatky z kapitoly 3.6 „Teplotní korekce“ jsem využil při psaní stejnojmenné kapitoly 

v provozní příručce, části A. Uvedl jsem základní přepočet – změna 4% výšky 

na každých 10°C pod ISA, a doplnil tabulku teplotních korekcí pro rychlejší aplikaci 

korekcí. 

Stanovil jsem podmínku, že posádka musí provést teplotní korekce, jestliže letoun 

není radarově vektorován a teplota okolního vzduchu u zemského povrchu je nižší 

než 0°C. 
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Uvedl jsem seznam výšek, které podléhají povinnosti provádět teplotní korekce, a 

připsal poznámku, že posádka musí o této skutečnosti informovat službu řízení 

letového provozu. 

5.3.2 Výběr záložního letiště 

V kapitole věnující se výběru záložních letišť jsem doplnil odstavec, který uvádí 

skutečnost, že není možné na cílovém letišti a na záložních letištích (pokud se 

vyžadují) plánovat pouze přiblížení založená na GNSS. Musejí být k dispozici 

přiblížení založená na konvenčním vybavení alespoň na jednom z letišť – destinaci, 

nebo záložním letišti. 

5.3.3 RAIM predikce 

V kapitole věnované RAIM predikci jsem popsal způsob, jakým se predikce provádí. 

Zároveň jsem vypsal parametry, které odpovídají technické specifikaci GPS přijímače 

instalovaného v letounu, jelikož algoritmus tyto hodnoty pro svůj výpočet požaduje. 

Dále bylo nutné uvést pravidla a podmínky, za jakých se musí predikce provádět. 

5.3.4 Letový plán 

V části o letovém plánu jsem vložil stručnou tabulku s položkami, které se musejí 

uvádět. Položky odpovídají provozu RNP přiblížení s Baro-VNAV a LPV pomocí 

SBAS.  

5.4 Změny OM-B 

Veškeré provedené změny provozní příručky, části B, jsou uvedeny jako Příloha 5. 

5.4.1 Limitace – schválený provoz 

V sekci limitace existuje tabulka schváleného provozu. Tabulku jsem doplnil 

o schválený provoz RNP přiblížení do minim LNAV, LNAV/VNAV, LPV a LPV CAT I. 

Aby nedocházelo k omylům ze strany provozního personálu, uvedl jsem, že GLS 

a RNP AR přiblížení nejsou povolena. 

5.4.2 Standardní provozní postupy 

Standardní provozní postupy jsem změnil tak, aby odpovídali požadavkům na RNP 

přiblížení. V postupech prováděných během letu v hladině a při klesání jsem uvedl 

seznam kontrolních úkonů během nastavování avioniky pro přiblížení. Zmínil jsem 

potřebu kontroly traťových bodů, kurzů, vzdáleností a stránky příletu. Na této stránce 



 

65 
 

musí posádka zkontrolovat, že přiblížení podporuje GNSS, souřadnicový systém 

WGS-84 a pokud je to možné, zvolí si způsob vertikálního vedení – Baro-VNAV nebo 

LPV. Dále zkontroluje u LPV přiblížení kanál přiblížení a úhel sestupové roviny. 

Postupy pro decelerované přiblížení jsem rozšířil o poznámky, jaké módy FD zvolit 

a jak pracovat s nastavením cílové výšky. 

Zpracoval jsem novou tabulku postupů zaměřenou pouze na RNP přiblížení. Tabulka 

uvádí povinnost zkontrolovat mód avioniky (APPR, GPS APPR a LPV APPR) podle 

druhu a techniky přiblížení. Dále uvádí povinnost zkontrolovat vertikální vedení u 

Baro-VNAV přiblížení. 

Na závěr změn OM-B jsem doplnil novou kapitolu, která se věnuje abnormálním 

situacím během RNP přiblížení. Kapitola poskytuje veškeré informace, které navedou 

posádku v rozhodovacím procesu v nestandardní situaci. 

5.4.3 Přístrojová přiblížení 

Vzhledem k tomu, že letoun umožňuje celou řadu přiblížení a několik možných 

způsobů, jak každé přiblížení provést, zvolil jsem unikátní systém seznamu všech 

dostupných přiblížení a technik letu. Kapitola 3.12 v OM-B obsahuje podkapitoly, 

každá pak uvádí jedno konkrétní přiblížení. V podkapitole jsem vypsal limitace 

daného přiblížení (např. použití FD/autopilota, nastavení avioniky a výškoměru) 

a rozdělil přiblížení na dvě různé techniky pilotáže podle CDFA, Baro-VNAV 

a navigačního zdroje. 

Každá technika pilotáže obsahuje tabulku s kategorií a typem přiblížení, hláškou 

na PFD, nastavením FD a dostupným vertikálním módem. Pod tabulkou se nachází 

seznam položek, které musí pilot splnit, aby mohl danou techniku použít. V seznamu 

můžeme najít informace o přídavku na ztrátu výšku k publikovaným minimům, 

o teplotních korekcích a o způsobu konfigurace – decelerované přiblížení a plně 

stabilizované. 

Takto zpracovaný seznam dostupných přiblížení (nejen RNP) vytváří velice užitečný 

poradní materiál pro letové posádky ve smyslu provozních postupů a legislativy. 
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5.5 Výcvik RNP přiblížení 

Výcvikový program pro RNP přiblížení je vložen do této práce jako Příloha 7 

a schválení tohoto programu Úřadem je Příloha 6. 

Výcvik RNP přiblížení nese veškeré náležitosti, které musí mít – účel, metodu výuky, 

osnovy pozemního a letového výcviku, délku pozemního výcviku, podmínky 

pro úspěšné dokončení výcviku, jeho evidování, platnost, prodloužení, obnovu, 

poskytovatele výcviku a požadavky na instruktora. Výcvik jsem zpracoval tak, 

že respektuje platnou legislativu a využívá poznatky nabyté v kapitolách 2 a 3. 

5.5.1 Formulář TA-CT-010 

Formulář TA-CT-010 pro úvodní, opakovací a přezkušovací lety na vícepilotních 

letadlech je uveden jako Příloha 8. Formulář jsem doplnil o položku 3.9.5 „RNP 

approach“. Položku jsem označil jako „R“, které znamená, že se pilot musí provést 

minimálně jedno RNP přiblížení za 12 měsíců, aby mu byla prodloužena kvalifikace 

PBN. 
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6 Cost – Benefit analýza 

Cost – Benefit analýzu jsem řešil pouze z  pohledu legislativy, jelikož tento jediný 

pohled poskytuje dostatečné podklady pro závěrečné shrnutí analýzy. Legislativní 

stránku věci jsem doplnil o celkový stav společnosti v daném tématu a o kroky nutné 

k dosažení cíle. 

6.1 Legislativa 

Ze všech mně dostupných a známých právních předpisů má vliv na RNP přiblížení, 

v souvislosti s potřebou jeho zavedení, pouze nařízení Komise (EU) 2016/539 ze dne 

7. 4. 2016. Tímto nařízením se mění nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 

o způsobilosti posádek v civilním letectví (Aircrew Regulation) ze dne 3. 11. 2011 

ve věcech výcviku, zkoušek a pravidelného přezkušování pilotů v souvislosti 

s navigací založenou na výkonnosti (PBN). [27] 

6.1.1 Nařízení Komise (EU) 2016/539 

Článek 1 vkládá v bodě 1 nový článek 4a ve znění: „… Piloti s přístrojovou kvalifikací 

bez práv pro PBN mohou provozovat lety a přiblížení na trasách, kde se nepožadují 

práva pro PBN a kde se pro obnovu jejich přístrojové kvalifikace nepožaduje žádný 

z prvků PBN, pouze do 25. srpna 2020. Po uplynutí tohoto data musí být práva 

pro PBN součástí každé přístrojové kvalifikace.“ [28] Odstavec vymezuje provoz IFR 

jen na konvenční tratě a přiblížení. V dnešní době, kdy drtivá většina tratí je založena 

na RNAV 5 nebo RNAV 1 specifikaci, se jedná o velice restriktivní omezení. V praxi 

to znamená, že letecká společnost bez posádek s kvalifikací PBN není schopna 

provozu. 

Článek 2 dále uvádí, že: „Body 1, 2 a 4 článku 1 se však použijí ode dne 25. srpna 

2018, s výjimkou bodu 1 písm. g) přílohy, který se použije do dne 8. dubna 2016.“ [28] 

Tento článek omezení v předchozím odstavci odkládá k datu použití od 25. 8. 2018. 

Z výše uvedeného vyplývá, že posádky bez zapsané kvalifikace PBN mohou provádět 

svou činnost bez omezení na všech existujících tratích a přiblíženích až do 25. srpna 

2018. Po tomto datu začne platit omezení, kdy posádky bez kvalifikace PBN nesmějí 

využívat žádný z prvků PBN – tzn. RNAV/RNP odlety/tratě/přílety a RNP přiblížení. 
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6.2 Výchozí stav společnosti 

Letouny Nextant 400XT/XTi/XTi+, které společnost Time Air provozuje, disponují 

avionikou Rockwell Collins Pro Line 21, která umožňuje provoz na tratích 

s navigačními specifikacemi RNP 1, RNP 2, RNP 4, RNP 10, RNAV 5 a RNAV 1. Takto 

vybavený letoun je schválen provádět RNP přiblížení do minim LNAV, LNAV/VNAV 

a LPV. Pro LPV existuje omezení, které dovoluje provést přiblížení pouze 

s WAAS systémem. Tím se schopnost LPV APCH zužuje pouze na severoamerický 

kontinent.  

Provozní příručky a postupy společnosti pokrývají provoz s navigačními specifikacemi 

RNAV 5 a RNAV 1. Neexistuje výcviková osnova, standardní provozní postupy, ani 

jiné materiály pro RNP přiblížení. 

Posádky ve společnosti Time Air jsou vycvičené podle platných provozních příruček 

a běžným provozem získaly zkušenosti s RNAV 5 a RNAV 1 navigačními 

specifikacemi. Ani jeden ze členů posádek nemá v průkazu způsobilosti zapsanou 

kvalifikaci PBN. 

6.3 Cílový stav společnosti 

Vybavení a provozní schválení letounu Nextant 400XT/XTi/XTi+ umožňuje PBN 

provoz v dostatečném rozsahu pro splnění požadavků uvedených v odstavci 6.1.1. 

Mým cílem bude rozšířit schválení k LPV přiblížení na evropský systém EGNOS. Tím 

se zvýší bezpečnost a užitná hodnota letounu. Nicméně nesplnění tohoto cíle nebude 

mít žádný větší negativní vliv – letoun bude stále schopen provádět LNAV 

a LNAV/VNAV přiblížení na evropském území. 

Dále mým cílem bude aktualizovat všechny potřebné části provozních příruček tak, 

aby umožňovaly v plném rozsahu provádět RNP přiblížení. Tím se pokryje veškerý 

běžný PBN provoz – odlety, tratě, přílety a nově i přiblížení. 

Posádky podstoupí dodatečný výcvik podle osnovy doplněné o RNP přiblížení. 

Na základě úspěšně dokončeného výcviku bude každému členovi letové posádky 

Úřadem pro civilní letectví zapsána do průkazu způsobilosti kvalifikace PBN. 

6.4 Závěr Cost – Benefit analýzy 

Legislativní požadavek uveden v kapitole 6.1.1 stanovuje natolik přísná pravidla, 

že nesplnění tohoto požadavku by znamenalo praktické zastavení provozu 
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společnosti. Náklady spojené se zahájením kompletního PBN provozu, včetně RNP 

přiblížení, se nedají srovnávat se skutečností, že by společnost byla prakticky nucena 

ukončit svoji činnost. 

Splněním cílů uvedených v kapitole 6.3 bude naplněn požadavek nařízení Komise 

(EU) 2016/539. 
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7 Závěr 

Diplomová práce komplexně shrnuje teoretický základ potřebný pro správné 

porozumění problematice RNP přiblížení. Řeší provozní postupy a uvádí je do praxe 

změnou provozních příruček dle platné legislativy. 

Změna se netýkala pouze úpravy provozních příruček OM-A a OM-B, dále bylo 

potřeba upravit MEL, aby reflektoval technické požadavky pro provedení RNP 

přiblížení. Byl vypracován výcvikový program pro letové posádky, po jejichž 

absolvování jim bude Úřadem pro civilní letectví do průkazu způsobilosti doplněna 

kvalifikace PBN. 

Věřím, že práce je přínosná, jelikož bez implementace nových postupů, by společnost 

Time Air nebyla schopna konkurence schopnosti a provozu. Přínosem pro společnost 

je i snížení přistávacích minim v některých situacích a na některých drahách. To může 

snížit počet nezdařených přiblížení a nutnosti letu na záložní letiště, čímž se sníží 

provozní náklady. 

Diplomová práce by se dala rozšířit o RNP AR přiblížení, která specificky navedou 

letadlo k dráze například v hornatém terénu nebo v hustě obydlených oblastech. 

Přiblížení by byla řešena individuálně pro každé letiště zvlášť, jelikož pro každé 

přiblížení se vyžaduje specifické schválením místním úřadem.  



 

71 
 

8 Použité zdroje 

 

[1] ČESKÁ REPUBLIKA. Letecký předpis L8400: Zkratky a kódy. In: . 

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY, 2008, 32 1/ČR. číslo jednací: 

710/2007-220-SP/2. Dostupné také z: 

http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-8400/data/print/L-

8400_cely.pdf 

[2] ŠEBESTA, Jiří. Globální navigační systémy [online]. Brno: Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav 

radioelektroniky, 2012 [cit. 2018-09-03]. ISBN ISBN978-80-214-4500-0. 

[3] EUROPEAN SPACE AGENCY. Navipedia [online]. 2018 [cit. 2018-09-07]. 

Dostupné z: https://gssc.esa.int/navipedia/index.php/Main_Page 

[4] European Global Navigation Satellite Systems Agency [online]. b.r. [cit. 2018-

09-05]. Dostupné z: https://www.gsa.europa.eu/ 

[5] GPS.gov: Official U.S. government information about the Global Positioning 

System (GPS) and related topics [online]. 2018 [cit. 2018-09-09]. Dostupné z: 

https://www.gps.gov/ 

[6] Los Angeles Air Force Base: Official United States Air Force Website [online]. 

2018 [cit. 2018-09-09]. Dostupné z: https://www.losangeles.af.mil/ 

[7] EUROPEAN GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEMS AGENCY. 

European GNSS Service Centre [online]. 2018 [cit. 2018-09-09]. Dostupné z: 

https://www.gsc-europa.eu/ 

[8] INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION. Performance-based 

Navigation (PBN) Manual [online]. Fourth Edition. Montréal, Quebec, 2013 [cit. 

2017-10-03]. ISBN 978-929-2491-758. Doc 9613, AN/937. 



 

72 
 

[9] INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION. Procedures for Air 

Navigation Services, Aircraft Operations: Flight Procedures [online]. Fifth 

edition. Montréal, Quebec, 2006 [cit. 2017-09-23]. Doc 8168, OPS/611. 

[10] Federal Aviation Administration [online]. 2018 [cit. 2018-09-10]. Dostupné z: 

https://www.faa.gov/ 

[11] ROHDE & SCHWARZ. Avionics Standards Digital Standards for R&S SMBV: 

Operating Manual. München, 2017. 

[12] INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION. Annex 6 to the 

Convention on International Civil Aviation: Operation of Aircraft [online]. Tenth 

Edition. Montréal, Quebec: ICAO, 2016 [cit. 2018-09-12]. ISBN 978-92-9249-

971-6. 

[13] ROCKWELL COLLINS. FMS-6100 Flight Management System for the Pro Line 

21 Major Retrofit: OPERATOR'S GUIDE [online]. 4th Edition. USA, 2016 [cit. 

2018-03-12]. ECCN: 7E994, 523-0780976. Dostupné z: 

https://www.rockwellcollins.com/Search/TechPubs.aspx?id=2131214563&b1u=

%2FSearch%2FGlobal.aspx%3Fq_DOCUMENT%2FESPRODUCTCATEGORY

%3DControls%26q_DOCUMENT%2FESMACROMARKET%3DCommercial%26

r%3D0%26pg%3D1%26q_PUB%2FSYSTEM%3DCONTINUUM%26q_PUB%2F

PN%3DDBU-

4100%26s%3DPublicationType%26o%3DASC&b1l=&b1t=Seach%20Term 

[14] JEPPESEN. JeppFD. 2018. 

[15] NAV FLIGHT SERVICES. NAVsystem. c2003-18. Dostupné také z: 

http://www.nav.cz/ 

[16] EUROCONTROL. Flight Plan Guide [online]. 2014 [cit. 2018-09-13]. Dostupné 

z: https://contentzone.eurocontrol.int/fpl/default.aspx 

[17] EASA. Airworthiness Approval and Operational Criteria for RNP APPROACH 

(RNP APCH) Operations Including APV BARO-VNAV Operations: Annex III to 



 

73 
 

ED Decision 2009/019/R of 16/12/2009 [online]. 2009 [cit. 2018-09-13]. AMC 

20-27. Dostupné z: https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/agency-

measures-docs-agency-decisions-2009-2009-019-R-Annex-III---AMC-20-

27.pdf 

[18] EUROCONTROL. EUROCONTROL: Supporting European Aviation [online]. 

2018 [cit. 2018-09-13]. Dostupné z: https://www.eurocontrol.int/ 

[19] INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION. ICAO [online]. 2018 [cit. 

2018-09-13]. Dostupné z: https://www.icao.int/Pages/default.aspx 

[20] NEXTANT AEROSPACE LLC. FAA APPROVED AIRPLANE FLIGHT MANUAL 

SUPPLEMENT HAWKER BEECHCRAFT 400A: COLLINS PROLINE 21 WITH 

FMS-6100 AND WILLIAMS FJ44-3AP ENGINES [online]. Revision D. Richmond 

Heights, OH, 2017 [cit. 2018-01-23]. Document No.: 373-00-0023. 

[21] NEXTANT AEROSPACE LLC. FAA APPROVED AIRPLANE FLIGHT MANUAL 

SUPPLEMENT HAWKER BEECHCRAFT 400A: COLLINS PROLINE 21 FMS-

6100 WITH LPV APPROACH [online]. Revision A. Richmond Heights, OH, 2017 

[cit. 2017-08-02]. Document No.: 373-00-0032. 

[22] TIME AIR, S.R.O. MINIMUM EQUIPMENT LIST: BEECHCRAFT 400A WITH 

FJ44-3AP ENGINES AND COLLINS PROLINE 21 AVIONICS, REGISTRATION 

OK-ESC, OK-EAS, OK-PPP, OK-RAH & OK-JFA [online]. Change 3. Praha, 

2017 [cit. 2018-05-20]. TA-400XT-002. 

[23] EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY. RNP-APCH (Required Navigation 

Performance Approach Procedures) with Barometric Vertical Navigation 

(APV/Baro-VNAV) [online]. 2014 [cit. 2018-03-06]. EASA SIB No: 2014-04, 

TE.CAP.00117-003. Dostupné z: https://ad.easa.europa.eu/ad/2014-04 

[24] TIME AIR, S.R.O. MINIMUM EQUIPMENT LIST: BEECHCRAFT 400A WITH 

FJ44-3AP ENGINES AND COLLINS PROLINE 21 AVIONICS, REGISTRATION 

OK-ESC, OK-EAS, OK-PPP, OK-RAH & OK-JFA [online]. Change 4. Praha, 

2018 [cit. 2018-05-26]. TA-400XT-002. 



 

74 
 

[25] U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION FEDERAL AVIATION 

ADMINISTRATION. Master Minimum Equipment List: Beechcraft Corporation 

MU-300 / BE-400 / BE-400A [online]. Revision: 9. Washington, DC, 2015 [cit. 

2018-05-19]. Dostupné z: http://fsims.faa.gov/PICDetail.aspx?docId=M%20MU-

300%20R9 

[26] EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY. Certification Specifications and 

Guidance Material for Master Minimum Equipment List: CS-MMEL [online]. 

Initial Issue. 2014 [cit. 2018-05-19]. Annex to ED Decision 2014/004/R. 

Dostupné z: https://www.easa.europa.eu/document-library/certification-

specifications/cs-mmel-initial-issue 

[27] ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ. Uplatnění nařízení (EK) č. 2016/539. ÚŘAD 

PRO CIVILNÍ LETECTVÍ. Úřad pro civilní letectví [online]. 2018 [cit. 2018-05-

26]. Dostupné z: http://www.caa.cz/personal/uplatneni-narizeni-ek-c-2016-

539?highlightWords=pbn 

[28] NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/539 ze dne 6. dubna 2016: kterým se mění 

nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud jde o výcvik, zkoušky a pravidelné 

přezkušování pilotů týkající se navigace založené na výkonnosti. In: . 2016. 

Dostupné také z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.091.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2016

:091:TOC 

 

 

 

  



 

75 
 

9 Seznam příloh 

 

Příloha 1 Schvalovací proces RNP přiblížení 

Příloha 2 Titulní strana, MEL Change 4 

Příloha 3 MEL Change 4, strany 19, 21, 55 a 56 

Příloha 4 OM-A, strany 146, 147, 160 a 235 

Příloha 5 OM-B, strany 26, 50, 52-62, 64, 65, 74 a 100-104 

Příloha 6 Rozhodnutí o schválení výcviku RNP přiblížení 

Příloha 7 Výcvik RNP přiblížení 

Příloha 8 Formulář TA-CT-010 Initial Type Recurrent and Operator Proficiency 
Check Report - MPA 

 



Zahájení procesu

Podléhá p?edchozímu schválení?Ano Ne Zm?ny OM-A
Zm?ny OM-B

Zpracování zm?n

Publikování zm?n

Zm?na MEL
Program výcvik? 

Zpracování zm?n

Odeslání ?ádosti 
Ú?adu

Schváleno? Ne
Zpracování 

p?ipomínek Ú?adu

Ano

Publikování zm?n Výcvik posádek

Zahájení provozu

Kontrola dokument? 
nepodléhajících 

p?edchozímu 
schválení 

P?ipomínky Ú?adu?

Ne

Ano Oprava dokument? 

Publikování zm?n

Ukon?ení procesu

Bez 
p?eru?ení 
provozu

Schvalovací proces RNP přiblížení Příloha 1



Titulní strana, MEL Change 4 Příloha 2



19

(1) SYSTEM & SEQUENCE NUMBERS

ITEM

(2) RECTIFICATION INTERVAL CATEGORY

(3) NUMBER INSTALLED

(4) NUMBER REQUIRED FOR DISPATCH

22. AUTO FLIGHT (5) REMARKS OR EXCEPTIONS

13-01 Flight Director System C 2 0 (O) May be inoperative provided approach
minimums do not require its use.

FD is required for GNSS Overlay and RNP
approaches and for Radius to Fix (RF) legs.

Autopilot may be inoperative.

RVSM is not authorized if Autopilot Automatic 
Altitude Control is not operative.

C 2 1 May be inoperative provided the operating 
Flight Director is on the side of Pilot Flying 

-01 Mode Select Panel Mode
Annunciator Lamps

C 8 0 (O) May be inoperative provided the affected
mode(s) is/are selected momentarily prior to 
departure to verify that proper mode 
annunciation is displayed on the PFD.

-02 Pitch Sync Function

(Yoke Button)

C 2 0

MEL Change 4, strany 19, 21, 55 a 56 Příloha 3
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MAINTENANCE (M) & OPERATIONS (O) PROCEDURES

22-10-01-04 Autopilot Pitch Trim Fail Remote Annunciators (O)
Placard: 

1. PLACE AN INOP PLACARD ADJACENT TO ANNUNCIATOR LAMP AFFECTED.

Operations Procedure :

Refer to the BEECHJET 400 A  APPROVED FLIGHT MANUAL SUPPLEMENT FOR COLLINS PRO 
LINE 21 AUTOPILOT

1. Move the PITCH TRIM button either up or down

2. Check that the autopilot disengages and the AP OFF light illuminates

3. Make appropriate entry in discrepancy report.

22-10-01-06 Autopilot Roll Trim Fail Remote Annunciators (O)
Placard: 

1. PLACE AN INOP PLACARD ADJACENT TO ANNUNCIATOR LAMP AFFECTED.

Operations Procedure :

Refer to the BEECHJET 400A APPROVED FLIGHT MANUAL SUPPLEMENT FOR COLLINS PRO 
LINE 21 AUTOPILOT.

1. Move the roll TRIM button to LWD or RWD and check that the autopilot disengages and the AP 
OFF light illuminates.

2. Make appropriate entry in discrepancy report.

22-10-02 Yaw Damper (O)
Placard: 

1. PLACE AN “INOP” PLACARD ADJACENT TO THE YAW DAMPER SWITCH.

Operations Procedure :

1. Per aircraft limitations, conduct flight operations below FL 280.

2. Make appropriate entry in discrepancy report.

22-13-01 Flight Director System (O)
Placard: 

1. PLACE “FLIGHT DIRECTOR SYSTEM INOP” IN A VIEW OF BOTH PILOTS.

Operations Procedure :

1. Autopilot modes default to basic PITCH and ROLL modes

2. Control of PITCH and ROLL is accomplished through autopilot control panel

3. Autopilot operations below 500 feet AGL are prohibited

4. Operations in RVSM airspace are NOT authorized

5. GNSS Overlay and RNP approaches and Radius to Fix legs are NOT authorized.

6. Make appropriate entry in discrepancy report

MEL Change 4, strany 19, 21, 55 a 56 Příloha 3
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(1) SYSTEM & SEQUENCE NUMBERS

      ITEM

(2) RECTIFICATION INTERVAL CATEGORY

(3) NUMBER INSTALLED

(4) NUMBER REQUIRED FOR DISPATCH

34. NAVIGATION (5) REMARKS OR EXCEPTIONS

53-01 Navigation Systems (ADF, 
VOR/ILS, GPS, RNAV)

-01 ADF

CAT.IDE.A.345

C 1 0 May be inoperative provided navigation 
procedures for the planned routes to be flown 
does not require use of ADF.

-02 -1) VOR

CAT.IDE.A.345

C 2 1 One may be inoperative, provided both FMSs
and one or more of each of the following 
sensors are serviceable: DME, ILS, GPS.

-02 -2) VOR

CAT.IDE.A.345

C 2 0 May by inoperative provided navigation 
procedures for the planned routes (departure, 
one engine inoperative procedure, enroute, 
arrival and approach) to be flown does not 
require its use and both FMSs and one or 
more of each of the following sensors are 
serviceable: DME, ILS, GPS.

-03 -1) ILS

CAT.IDE.A.345

C 2 1 One may be inoperative, provided both FMSs
and one or more of each of the following 
sensors are serviceable: VOR, ADF, GPS.

-03 -2) ILS

CAT.IDE.A.345

C 2 0 May by inoperative provided navigation 
procedures for the planned routes (departure, 
one engine inoperative procedure, enroute, 
arrival and approach) to be flown does not 
require its use and both FMSs and one or 
more of each of the following sensors are 
serviceable: DME, VOR, GPS.

-04 -1) GPS

CAT.IDE.A.345

(*) OK-RAH is equipped with one 
GPS receiver only.

C 2

(*)

1 (O) One may be inoperative provided both 
FMSs and one or more of each of the 
following sensors are serviceable: VOR, DME, 
ILS.

Note: Neither the RNAV 5 and 1, RNP 1 and 
GNSS Overlay and RNP approaches
capability is influenced.

RNP 10, 4 and 2 capability is lost.

NAT HLA – operations allowed only along 
notified special routes (1 LRNS)

If GPS 1 is inoperative, the Enhanced GPWS 
function is not be available.

MEL Change 4, strany 19, 21, 55 a 56 Příloha 3



56

(1) SYSTEM & SEQUENCE NUMBERS

      ITEM

(2) RECTIFICATION INTERVAL CATEGORY

(3) NUMBER INSTALLED

(4) NUMBER REQUIRED FOR DISPATCH

34. NAVIGATION (5) REMARKS OR EXCEPTIONS

53-01 Navigation Systems (ADF, 
VOR/ILS, GPS, RNAV)

-04 -2) GPS

CAT.IDE.A.345

(*) OK-RAH is equipped with one 
GPS receiver only.

C 2

(*)

0 (O) May by inoperative provided navigation 
procedures for the planned routes (departure, 
one engine inoperative procedure, enroute, 
arrival and approach) to be flown does not 
require its use and both FMSs and one or 
more of each of the following sensors are 
serviceable: VOR, DME, ILS.

RNP 10, 4, 2, 1 and GNSS Overlay and RNP 
approaches capability is lost.

RNAV 5 and 1 capability – at least single DME 
with auto-tune must be operational. Refer to 
alternate operational procedures.

NAT HLA - operations allowed only along 
notified special routes (without LRNS)

Enhanced GPWS function is not available.

60-01 Control Display Unit (CDU) C 2 1 (O) One CDU may be inoperative provided 
both RTU’s are operative.

Consider the respective FMS inoperative, 
refer to 34-60-02-01 FMS

Note: Neither the RNAV 5 and 1, RNP 1 and 
GNSS Overlay and RNP approaches
capability is influenced.

RNP 10, 4 and 2 capability is lost.

NAT HLA – operations allowed only along 
notified special routes (1 LRNS).

60-02

-01

FMS

Flight Management System (FMS) C 2 1 (O) One may be inoperative.

Note: Neither the RNAV 5 and 1, RNP 1 and 
GNSS Overlay and RNP approaches
capability is influenced.

RNP 10, 4 and 2 capability is lost.

NAT HLA – operations allowed only along 
notified special routes (1 LRNS).

-02 Flight Management System (FMS) C 2 0 (O) May be inoperative provided:
a) Required Navigation and 

Communication Systems are verified 
operative and

b) Operations do not require FMS.

All RNAV 5, 1 and RNP 10, 4, 2, 1 and GNSS 
Overlay and RNP approaches capability is 
lost.

NAT HLA - operations allowed only along 
notified special routes (without LRNS).

60-03 Data Base Unit C 1 0

MEL Change 4, strany 19, 21, 55 a 56 Příloha 3



8.1.1.3.1. Temperature Corrections 
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Planning Minima for Destination Aerodrome 

8.1.3.9.1. Destination Alternate Aerodrome 

A destination alternate aerodrome is not required when: 

OM-A, strany 146, 147, 160 a 235 Příloha 4



8.3.2.3.1. RAIM Prediction 

Pre-flight Planning 

Inflight 

8.3.2.3.2. ATS Flight Plan 

OM-A, strany 146, 147, 160 a 235 Příloha 4



AFM 2-11
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ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ 
K letišti 1149 / 23 
160 08 PRAHA 6 
Č. j.:   1629-18-301 / 2   

ROZHODNUTÍ  

Úřad pro civilní letectví, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 89 odst. 2 písm. o) zákona číslo 
49/1997 Sb. o civilním letectví (letecký zákon) a o změně a doplnění zákona číslo 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů po provedeném správním řízení podle zákona 
číslo 500/2004 Sb., (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl v souladu s § 67 zákona číslo 500/2004 
Sb. a s Nařízením (EU) č. 965/2012, ustanovením  ORO.FC.145(a)(b)(c)  o žádosti podané společností Time Air 
s.r.o. se sídlem Letiště Praha, Terminál 3 General Aviation 1073, 160 08, Praha 6, IČO: 26475065, zastoupenou
odpovědným vedoucím panem Martinem Pražským,  t a k t o :

žádost společnosti Time Air s.r.o. se sídlem Letiště Praha Ruzyně, Terminál 3, General Aviation 1073, 160 08, 
Praha 6,  držitel AOC CZ-53 o  

SCHVÁLENÍ ZMĚNY PROGRAMŮ PRO VÝCVIK A PŘEZKUŠOVÁNÍ VČETNĚ OSNOV V ČASTI 
RNP APPROACH 

pro typ/variantu letadla BE40 

SE SCHVALUJE 

Odůvodnění:  
Rozhodnutím se v plném rozsahu vyhovuje účastníkovi řízení, a proto jej v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 
zákona číslo 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Úřad pro civilní letectví neodůvodňuje.  

Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů po jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy 
prostřednictvím Úřadu pro civilní letectví. 
Lhůta pro odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději 
však po uplynutí desátého dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. V případě 
doručení datovou schránkou se lhůta pro podání odvolání počítá ode dne následujícího po doručení rozhodnutí 
do datové schránky, nejpozději však po uplynutí desátého dne od okamžiku, kdy bylo rozhodnutí dodáno do 
datové schránky adresáta. 

V Praze,  dne 23.04.2018 

Ing. Jan Šikýř  
ředitel OPL SL ÚCL 
(dokument je elektronicky podepsán) 
Obdrží: Time Air s.r.o. se sídlem Letiště Praha, Terminál 3 General Aviation 1073, 160 08, Praha 6,  
(dodání do datové schránky ID: 8ui7bws ) 

Otisk 
úředního 
razítka 
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2.1.9.2 RNP Approach Training 

Aim of the Course 

The aim of the course is to give each flight crew member a sufficient base 
of theoretical knowledge of RNP Approach operation, normal operational 
procedures and abnormal procedures. 

Entry requirements 

NIL 

Credit for previous experience 

There is no approved credit for RNP Approach Training at Time Air. 

Method of the Course 

Ground course will be conducted as a combination of self-study and 
computer based training provided by SETC, followed by aircraft or FSTD 
training. 

Ground training - syllabus 

The following items are to be conducted as self-study with possible 
consultation with the FOM, TRI or LTC: 

The relevant contents of OM-A 8.3.2 and OM-B;
The relevant contents of AFM Supplements;

o AFM Supp ProLine 21; 373-00-0023.

Theoretical knowledge instruction is given by SETC, course named 
Performance-Based Navigation (PBN) and covers following topics: 

Introduction to the concept of Performance-Based Navigation;
The Navigation Specification;
Terms and expressions in the PBN system;
Database Coding and Path Terminators;
Database Validity and Errors in RNAV and RNP Systems;
Basic RNAV Procedures;
PBN RNP APCH;
PBN RNP AR Approach.

Ground training - duration 

Ground course duration is 1 hour of self-study and 2 hours of SETC 
course – total 3 hours. 
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Ground checking 

The written test shall be completed at the end of the ground training. It 
shall consist of minimum 20 questions and minimum score is 80%. 

The written test must be completed satisfactory before the flight training. 

Flight training 

Flight training shall be done in the FSTD and/or in the aircraft. 

The aircraft and/or FSTD training will include the following items:  
Checks of satisfactory functioning of equipment, both on the
ground and in flight;
Check of RAIM prediction, especially in weather situation where
the RNP approach is the only option;
Monitoring of automatic flight control systems when coupled to
the RNP Approach Mode;
Check of the required annunciators for RNP Approach Mode;
The effect of known malfunctions and use of MEL;
Interception of the final approach trajectory no later than the
FAF in order for the aircraft to be correctly established on the
final approach course before starting the descent (to ensure
terrain and obstacle clearance);
Check of the consistency between the VNAV guidance and the
primary altimeters indications commensurate with pilot
workload (e.g. after the aircraft is established on the vertical
path);
During the descent crew must check that the vertical speed is
consistent with the VNAV angle to be flown. The crew must
respect all published altitude and speed constraints;
During the RNP APCH procedure, pilots must use a lateral
deviation indicator, flight director and/or autopilot in lateral
navigation mode. Pilots of aircraft with a lateral deviation
indicator (e.g. CDI) must ensure that lateral deviation indicator
scaling (full scale deflection) is suitable for the navigation
accuracy associated with the various segments of the
procedure (i.e., ±1,0 NM for the Initial and Intermediate
segments, ±0,3 NM for the Final Approach segment, and
±1,0 NM for the Missed Approach segment);
Pilots are expected to maintain procedure centrelines, as
depicted by on-board lateral deviation indicators and/or flight
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guidance during all the approach procedure unless authorized 
to deviate by ATC; 
Deviations above and below the vertical path must not
respectively exceed +300/-50 feet. Pilots must execute
a Missed Approach if the vertical deviation exceeds the criteria
above, unless the pilot has in sight the visual references
required to continue the approach. The Missed Approach must
be flown in accordance with the published procedure.
Due to the limitations of simulating failures in both aircraft and
in the simulator the following must be discussed in order to
discontinue the approach in case of:

o If RNAV failure is annunciated (e.g. warning flag);
o If the Navigation System Error (NSE) alarm/alert is

triggered (e.g. RAIM alert);
o In case of loss of the NSE alerting function (e.g. RAIM

loss);
o If lateral or vertical (if provided) Flight Technical Error

(FTE) is excessive;
o If VNAV trajectory is not consistent with aircraft

altimetry system information or vertical speed.

Flight training - syllabus 

Flight training shall be completed as follows: 
One uncoupled approach to DA;
One coupled approach to DA;
One approach with engine failure;
One approach with critical equipment failures (FMS/RNAV
failure);
Failures and procedures specific to airplane type or variant;
Missed approach with RNAV route;
Missed approach with non-RNAV route.

The different approaches and missed approaches (see above) can be 
combines so each pilot will perform at least: 

3 approaches and 2 missed approaches as PF and
1 approach and 1 missed approach as PM.

Records of RNP Approach training 

Flight crew RNP APCH qualification is recorded in the Operator 
Conversion Course record and in Flight Crew Licence. 
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Validity is 12 months, this interval is deemed to elapse on last day of 
the calendar month in which the last training was accomplished the 
previous year. 

When the check is undertaken within the last three months of the validity 
period, the new validity period shall be counted from the original expiry 
date. 

Revalidation 

At least one RNP Approach shall be performed during 12 months period 
and may be combined with the Operator Proficiency Check. 

Theoretical training in the form of SETC CBT or in-house classroom shall 
be performed at least every 24 months. 

Renewal 

If qualification expired less than 12 months ago, perform: 
Full ground training;
At least one RNP Approach as flight training.

If qualification expired more than 12 months ago, perform: 
Full ground and flight training.

Provider and place of the ground training 
SETC CBT and/or
In-house – suitably qualified person appointed by FOM or CTM.

Qualification of instructor / examiner for the flight training 

At least SFI/TRI with PBN endorsement in license or with written 
confirmation from national CAA which authorize him to sign off PBN. 
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TA-CT-010 
2018-11 

INITIAL TYPE RATING, RECURRENT AND 
OPERATOR PROFICIENCY CHECK REPORT - MPA 

Applicant's name: 

Type: Simulator  Aircraft  Checked as a: Pilot-in-command* Co-pilot* 

PURPOSE OF EXAMINATION 
Operator Proficiency Check Skill test for ATPL issue 
Proficiency check for Type rating revalidation Skill test for Type rating issue 
Proficiency check for Type rating renewal Skill test for removal of restriction “Co-pilot only” 

Aural examination Passed* Failed* 

TECHNICAL SKILLS 
SECTION / ITEM GRADE SECTION / ITEM GRADE 

3.6 M Abnormal+EMER Procedures 
1. Flight preparation 3.6.1 

M
in

 o
f 3

 it
em

s 

Fire drills including evacuation E A B F 
1.4 M C/L, eng start,com+nav setting E A B F 3.6.2 Smoke control and removal E A B F 
1.6 M Before take-off checks E A B F 3.6.3 Engine failure, shutdown/restart E A B F 
2. Take-off 3.6.5 Windshear at take-off/landing E A B F 
2.5.2 M Engine failure between V1 a V2 E A B F 3.6.6 Cab press failure/emer descent E A B F 
2.6 M Rejected take-off E A B F 3.6.7 Incapacitation off-crew member E A B F 
3. Manoeuvres and Procedures 3.6.9 M ACAS event E A B F 
3.4 M Normal+Abnormal Operations 3.6.10 M CFIT (GPWS) E A B F 
3.4.0 

M
in

im
um

 o
f 3

 it
em

s 
sh

al
l b

e 
se

le
ct

ed
 

Engine +propeller E A B F 3.9 M Instrument Flight Procedures 
3.4.1 Pressurisation+air conditioning E A B F 3.9.1 M Adherence to routes and ATC E A B F 
3.4.2 Pitot/static system E A B F 3.9.3.1 X ILS approach, manually w/o FD E A B F 
3.4.3 Fuel system E A B F 3.9.3.4 M ILS app. manually, eng inop E A B F 
3.4.4 Electrical system E A B F 3.9.4 M NDB or VOR/LOC approach E A B F 
3.4.5 Hydraulic system E A B F 3.9.5 R RNP approach E A B F 
3.4.6 Flight control and Trim-system E A B F 4. Missed Approach Procedures 
3.4.7 Anti-and de-icing syst., heating E A B F 4.3 M Go around after ILS, eng. inop E A B F 
3.4.8 Autopilot/Flight director E A B F 5. Landing 
3.4.9 Stall warning devices E A B F 5.5 M Landing with critical engine inop E A B F 
3.4.10 GPWS, WX, RA, ATC E A B F 6. Low Visibility Operations 
3.4.11 COM, NAV, instruments, FMS E A B F 6.1 Take-off at min RVR E A B F 
3.4.12 Landing gear and brakes E A B F 6.2 Rejected take-off at min RVR E A B F 
3.4.13 Slat and flap system E A B F 7. UPRT 
3.4.14 Auxiliary power unit E A B F 7.1. UPRT E A B F 

NON-TECHNICAL SKILLS 
SECTION / ITEM GRADE SECTION / ITEM GRADE 

Multi-crew co-operation 3 Assertiveness E A B F 
1 Use of Checklist E A B F 4 Leadership and Teamwork E A B F 
2 Briefing and Communication E A B F 5 CRM Assessment E A B F 

Evaluation scale: E-Excellent A-Average B-Below Average P-Passed F-Failed

Final result: Passed* Partial Pass* Failed* Incomplete Test* 

Legend: Passed – All items have been passed
Partial Pass – 5 or less items have been failed

*
M
X
R

Failed – Failure of more than 5 items
Incomplete Test – Test is not completed

– delete as necessary
– mandatory exercise
– mandatory for skill test only
– mandatory one approach in 12 months
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Remarks / Recommendation:    If the pilot failed the Check or if Test is not completed, the TRE/TRI shall indicate the reason why 

Location and date: Name in capital letters of TRE* / SFE* 

Time at the controls: Number of Authorisation: 

Signature of checked pilot: Signature of examiner: 

Completion of the further revalidation requirements: 

10 sectors during the 
period of validity of the rating YES* NO* Date of validity of the Type Rating: old: new: 

If NO 

1 sector with TRE 
Date: Flight Time: TRE Authorisation Nr: Name in cap.letters: Signature: 
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