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ÚVOD 

Bakalárska práca sa zaoberá problematikou prevádzkovania leteckej dopravy v oblasti 

vzdušného priestoru Severného Atlantiku. Tento priestor je vo veľa oblastiach prevádzky 

veľmi špecifický, pre to vyžaduje prísnejšie kritériá čo sa týka požiadavkov na vybavenie 

lietadla a letovú posádku.  

Dopyt po prevádzke leteckej dopravy v tomto priestore je čoraz väčší a tak sa tomu musel 

uspôsobiť aj tento priestor, ktorý sa neustále vyvíja už roky. Počet letov, ktoré cez tento 

priestor preletia počas kalendárneho roka sa z roka na rok zvyšuje. Vzdušný priestor je 

samozrejme objemovo nemenný, no potrebuje poňať čoraz viac lietadiel. To sa dá docieliť 

jedine zmenšenými laterálnymi a pozdĺžnymi rozstupmi medzi jednotlivými lietadlami. 

Zmenšenie takýchto rozstupov má zas za následok to, že lietadlá musia byť vybavené 

presnejším navigačným zariadením, ktoré potrebuje byť certifikované a spĺňať prísnejšie 

požiadavky. 

Vzdušný priestor, akým je Severný Atlantik so sebou nesie rôzne úskalia a to hlavne 

v oblasti komunikácie a prehľadových systémov. Z hľadiska komunikácie je spojenie 

pomocou veľmi vysokých frekvencií veľmi limitované. Je dostupné len v niektorých častiach 

Severného Atlantiku. Z toho dôvodu sa praktizuje komunikácia pomocou vysokých 

frekvencií, no tá je zas náchylná na striedanie dňa a noci a taktiež môže byť rušená 

nepriaznivými meteorologickými podmienkami. Komunikácia pomocou veľmi vysokých 

a vysokých frekvencií začína byť v tomto vzdušnom priestore nahrádzaná dátovou 

komunikáciou prostredníctvom systému DATALINK a lietadlá, ktoré týmto systémom nie sú 

vybavené, už v tejto dobe nemôžu používať určitú časť tohto priestoru. Z hľadiska 

prehľadových systémov bol problém v tom, že stanovisko riadenia letovej prevádzky sa 

spoliehalo len na správy o hlásení polohy od letovej posádky a nedokázalo vizuálne 

sledovať pohyb lietadiel, napríklad ako s pomocou radaru. Tento problém sa v súčasnej 

dobe dá riešiť prostredníctvom automatického závislého sledovania. 

Cieľom tejto práce je popísať priestor Severného Atlantiku, spracovať požiadavky pre 

prevádzkovanie leteckej dopravy v tomto priestore a vytvoriť manuál, ktorý môže byť 

použitý ako pomôcka pri teoretickej príprave letových posádok. Bakalárska práca obsahuje 

aj doporučenú osnovu pre teoretický výcvik letovej posádky. 

Myšlienku k tejto práci mi vnukol jeden z našich profesorov, ktorý mal na toto téma perfektný 

výklad a zaujal ma natoľko že som sa rozhodol pre jej spracovanie. 
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1. Vzdušný priestor Severného Atlantiku 

Vzdušný priestor Severného Atlantiku (angl. The North Atlantic Airspace, ďalej len NAT) je 

vzdušný priestor, ktorý spája Ameriku s Európou a zároveň je to najvyužívanejší 

a  najrušnejší oceánsky priestor na svete. Napríklad v roku 2017 cez tento priestor preletelo 

približne 730 000 letov (ICAO, 2019, [online]). 

Pre väčšinu priestoru Severného Atlantiku stále platí, že priama rádiová komunikácia medzi 

stanoviskom riadenia letovej prevádzky a lietadlom je nedostupná. Takisto pozemné 

prehľadové systémy na sledovanie lietadiel nie sú v tejto časti sveta dostupné. Tieto faktory 

prispievajú k tomu, že lietadlá ktoré chcú lietať obchodnú leteckú dopravu cez Severný 

Atlantik, musia spĺňať vyššie štandardy ako napríklad tie v Európe. Separácie medzi 

lietadlami a tým pádom aj bezpečnosť sú sprostredkované pomocou toho, že sa požadujú 

najvyššie štandardy horizontálnej a vertikálnej navigačnej výkonnosti/presnosti 

a prevádzkovej disciplíny (ICAO, 2019, [online]). 

Prevažná väčšina letov, ktoré sa cez tento priestor uskutočňuje, sú lety obchodnej leteckej 

dopravy v rozmedzí od letovej hladiny (ďalej len FL) 290 do letovej hladiny 410. Aby sa 

zachovala adekvátna kapacita vzdušného priestoru a zároveň sa poskytovala dostatočná 

bezpečnosť pre vertikálne rozostupy, aplikuje sa metóda zníženého minima vertikálneho 

rozostupu (angl. Reduced Vertical Separation Minima, ďalej len RVSM) (ICAO, 2019, 

[online]). 

Majorita vzdušného priestoru NAT taktiež obsahuje takmer všetky NAT letové cesty medzi 

Európou a Amerikou a, je navrhnutá ako Horný Vzdušný Priestor Severného Atlantiku – 

obrázok 1 (angl. The North Atlantic High Level Airspace, ďalej len NAT HLA) medzi FL 285 

a FL 420 vrátane. Lietadlá, ktoré zamýšľajú obchodnú leteckú dopravu cez Severný Atlantik 

v tomto vertikálne a horizontálne vymedzenom priestore, musia získať od štátu registrácie 

lietadla, alebo štátu operátora lietadla, prostredníctvom formálneho schvaľovacieho 

procesu povolenie. Toto povolenie pozostáva z certifikácie lietadla, ktoré sa má v priestore 

NAT HLA pohybovať a certifikácie letovej posádky. Štát registrácie lietadla, alebo štát 

operátora lietadla zaistí, že lietadlo spĺňa všetky definované štandardy NAT HLA a boli 

zvolené vhodné procedúry pre letové posádky a, taktiež že letové posádky sú vhodne 

vycvičené (ICAO, 2019, [online]). 

Je nutné podotknúť že priestor NAT je vertikálne vymedzený od letovej hladiny 55 a nemá 

horný limit. Vzdušný priestor v a nad letovou hladinou 55 je vzdušný priestor triedy A, teda 

kontrolovaný priestor a priestor pod letovou hladinou 55 je priestor triedy G, teda 

nekontrolovaný priestor. 
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Dimenzie NAT HLA priestoru zahŕňajú nasledujúce riadené oblasti (Control Areas, ďalej len 

CTA) – obrázok 1 : 

1) Reykjavik Oceanic 

2) Shanwick Oceanic 

3) Gander Oceanic 

4) Santa Maria Oceanic 

5) Bodo Oceanic 

6) New York Oceanic East (priestor severne od 27° severnej zemepisnej šírky) 

 

 

Obrázok 1 – Laterálne vymedzenie priestoru NAT1 

  

 
1 North Atlantic Operations and Airspace Manual [online]. France: ICAO, 2019 [cit. 2019-04-14]. 

Dostupné z: 

https://www.icao.int/EURNAT/EUR%20and%20NAT%20Documents/NAT/NAT%20Documents/NAT%20D

oc%20007/NAT%20Doc%20007%20%20(EN)%20-%20Edition%20V.2019-

2_eff%20from%2028MAR2019.pdf 

https://www.icao.int/EURNAT/EUR%20and%20NAT%20Documents/NAT/NAT%20Documents/NAT%20Doc%20007/NAT%20Doc%20007%20%20(EN)%20-%20Edition%20V.2019-2_eff%20from%2028MAR2019.pdf
https://www.icao.int/EURNAT/EUR%20and%20NAT%20Documents/NAT/NAT%20Documents/NAT%20Doc%20007/NAT%20Doc%20007%20%20(EN)%20-%20Edition%20V.2019-2_eff%20from%2028MAR2019.pdf
https://www.icao.int/EURNAT/EUR%20and%20NAT%20Documents/NAT/NAT%20Documents/NAT%20Doc%20007/NAT%20Doc%20007%20%20(EN)%20-%20Edition%20V.2019-2_eff%20from%2028MAR2019.pdf
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NAT HLA vznikol úpravou priestoru, ktorý môžeme vidieť na obrázku č.1. Predtým sa 

nazýval ako Severný Atlantik Špecifikácia Minimálnej Navigačnej Výkonnosti (angl. North 

Atlantic Minimum Navigation Performance Specifications Airspace, NAT MNPSA, ďalej len 

MNPS). Táto zmena nastala 4. februára 2016 a je tretím milníkom v procese prechodu 

z navigácie založenej na minimálnej navigačnej výkonnosti (MNPS) na navigáciu založenú 

na výkonnosti (angl. Performance Based Navigation, ďalej len PBN) (ICAO, 2019, [online]). 

Počiatočné schválenia vydané pre operovanie letov v priestore NAT MNPSA sa označujú 

ako NAT MNPS schválenia a schválenia vydané pre operovanie letov v priestore NAT HLA 

sa označujú ako NAT HLA schválenia (ICAO, 2019, [online]). 

Lietadlá, ktoré nespĺňajú podmienky pre vstup do priestoru NAT HLA, alebo nemajú 

oprávnenie pre RVSM lety, môžu takisto prevádzkovať lety cez Severný Atlantik, no mimo 

priestoru NAT HLA pod FL 285 alebo nad FL 420. Lety medzinárodného všeobecného 

letectva v hladinách pod, alebo nad NAT HLA priestorom tvoria len malé percento 

celkového počtu letov cez priestor NAT, ale tvoria percentuálnu väčšinu letov,  kedy musela 

byť využitá služba pátrania a záchrany (angl. Search and Rescue, ďalej len SAR) (ICAO, 

2019, [online]). 

 

1.1 Prevádzkové schválenie a systémové požiadavky na lietadlo 

pre lety v NAT HLA 

Letové posádky môžu lietať cez Severný Atlantik a pohybovať sa v priestore NAT HLA, iba 

za podmienok, že sú držiteľmi povolení NAT HLA a RVSM, ktoré sú vydané štátom 

registrácie lietadla, alebo štátom operátora lietadla. V tomto priestore platí prísne 

dodržiavanie zoznamu minimálneho vybavenia (angl. Minimum Equipment List, ďalej len 

MEL) (ICAO, 2019, [online]). 

1.1.1 Všeobecné 

Vzdušný priestor, pôvodne navrhnutý ako NAT MNPSA bol s konečnou platnosťou 

upravený 4.februára 2016 na NAT HLA. Schválenia vydané štátnymi úradmi pre operácie 

v priestore NAT MNPSA pred týmto dátumom budú aj naďalej platiť pre operácie v priestore 

NAT HLA. Výnimku tvoria schválenia vydané pred 1.januárom 2015, pretože tie boli 

založené na predchádzajúcom štandarde ˝6.3 NM¨ MNPS a v januári roku 2020 im platnosť 

vyprší (ICAO, 2019, [online]). 

Je zrejmé že v priestore, akým je NAT HLA sú kladené požiadavky na striktné dodržiavanie 

najvyšších štandardov, čo do vertikálnej tak aj do horizontálnej navigačnej výkonnosti 

a presnosti. Aby sa dané štandardy dodržiavali v celom rozsahu, boli vytvorené formálne 
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monitorovacie programy, ktoré kvantifikujú dosiahnuté výsledky a porovnávajú ich 

s normami ,aby došlo k splneniu stanovených cieľových úrovní bezpečnosti (angl. Target 

Levels of Safety, TLS) (ICAO, 2019, [online]). 

Lietadlo, ktoré vstupuje do priestoru NAT HLA musí spĺňať špecifické požiadavky týkajúce 

sa horizontálnej navigačnej výkonnosti prostredníctvom toho, že na palube lietadla je 

vhodné navigačné zariadenie, ktoré spĺňa všetky požiadavky tohto priestoru a bolo 

schválené príslušným úradom. Takéto povolenia obsahujú všetky možné aspekty, ktoré 

môžu negatívne ovplyvniť navigačnú výkonnosť lietadla a takisto sú tam zahrnuté vhodné 

prevádzkové postupy v pilotnej kabíne (ICAO, 2019, [online]). 

Všetky lietadlá zamýšľajúce let v NAT HLA majú povinnosť byť vybavené výškomermi 

a systémami pre udržiavanie výšky, ktoré spĺňajú RVSM minimálne výkonnostné 

špecifikácie letového systému (angl. Minimum Aircraft System Performance Specifications, 

ďalej len MASPS) (ICAO, 2019, [online]). 

Pred každým letom, ktorý je zamýšľaný v NAT HLA priestore, má kapitán konečnú 

zodpovednosť za skontrolovanie NAT HLA/RVSM povolení (ICAO, 2019, [online]). 

Hoci to nieje prvkom schválenia NAT HLA, letovým posádkam a prevádzkovateľom letov 

v NAT HLA priestore sa pripomína povinnosť prepravy polohového majáku nehody (angl. 

Emergency Locator Transmitter, ďalej len ELT) pre všetky lety obchodnej leteckej dopravy 

a medzinárodných letov všeobecného letectva podľa nariadenia ICAO SARPS Annex 6 

(Štandardné a doporučené postupy, angl. Standards and Recommended Practices) (ICAO, 

2019, [online]). 

1.1.2 Schválenie 

Pre všetky lety v priestore NAT HLA musí platiť, že sú držiteľmi schválenia od príslušného 

úradu – úrad registrácie lietadla alebo úrad prevádzkovateľa lietadla. Lietadlo operujúce 

v tomto priestore je povinné splniť požiadavky na výškomer podľa MASPS a musí byť 

držiteľom vydaného schválenia. Schválenia, ktoré sú vydané úradmi musia byť týmito 

úradmi kontinuálne kontrolované pretože existujú rôzne aspekty, ktoré môžu navigačnú 

výkonnosť ovplyvňovať. Takéto aspekty sú napríklad : použité navigačné vybavenie, 

inštalácia a údržba, navigačné postupy letovej posádky, požiadavky na výcvik letovej 

posádky (ICAO, 2019, [online]). 

Priestor NAT HLA je v celom rozsahu RVSM priestor, čo znamená 

že  posádky/prevádzkovatelia letov v priestore NAT HLA musia byť leteckým úradom 

oprávnené špeciálne pre NAT RVSM operácie a každé lietadlo, ktoré chce vstúpiť do tohto 

priestoru musí obdržať od príslušného leteckého úradu schválenie letovej spôsobilosti 

RVSM. Dokumenty, ktoré obsahujú príslušné schválenia musia byť na palube lietadla 
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a autorizované osoby si môžu tieto dokumenty vyžiadať, napríklad počas inšpekcie na 

ploche (ICAO, 2019, [online]). 

Aby bol priestor NAT HLA náležite monitorovaný, štátne úrady pre civilné letectvo by si mali 

udržiavať a pravidelne obnovovať databázu s vydanými NAT HLA a RVSM schváleniami. 

Letecké úrady musia poskytovať dáta o RVSM lietadlách agentúre pre regionálne 

monitorovanie Severného Atlantiku (angl. The North Atlantic Regional Monitoring Agency, 

ďalej len RMA), ktorá je udržovaná Centrálnou Monitorovacou Agentúrou Severného 

Atlantiku (angl. The North Atlantic Central Monitoring Agency, ďalen len NAT CMA) (ICAO, 

2019, [online]). 

Schvaľovacím procesom môžu prejsť aj lety medzinárodného všeobecného letectva 

a v takých prípadoch sa kladie dôraz na nasledujúce : 

a) lietadlá NAT HLA a schválenia RVSM tvoria balík zahrňujúci štandardy pre 

vybavenie, inštaláciu, údržbu a výcvik letovej posádky; 

b) je na štátnych leteckých úradoch, aby uvážili obmedzenie doby platnosti povolenia; 

c) štátne letecké úrady by mali udržovať podrobnú databázu všetkých NAT HLA/RVSM 

schválení (ICAO, 2019, [online]). 
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1.2 Požiadavky na horizontálnu separáciu v priestore NAT HLA 

V priestore akým je NAT HLA, sú požiadavky kladené na prevádzkovateľov lietadiel čoraz 

väčšie. Je to z dôvodu bezpečnosti, pretože priestor NAT HLA je objemovo nemenný, ale 

počet lietadiel, ktoré týmto priestorom prechádzajú sa rapídne zvyšuje. Aby došlo 

k efektívnemu a bezpečnému využitiu tohto priestoru, sú dané požiadavky, ktoré musí 

každé lietadlo, zamýšľajúce let cez tento priestor splňovať. 

1.2.1 Pozdĺžne rozstupy 

Pozdĺžne separácie medzi lietadlami letiacimi za sebou po rovnakej trati a medzi lietadlami 

na pretínajúcich sa trasách vo vzdušnom priestore NAT HLA sa určujú na základe času, 

a to konkrétne z hľadiska rozdielov skutočného času príletu (angl. Actual Time of Arrival, 

ďalej len ATA) a predpokladaného času príletu (angl. Estimated Time of Arrival, ďalej len 

ETA) na spoločných traťových bodoch. Pozdĺžna separácia na základe času je vyjadrená 

prostredníctvom minút. Na podporu udržiavania časových rozostupov medzi lietadlami sa 

využíva technika Machovho čísla (angl. Mach Number Technique, ďalej len MNT) o ktorej 

je pojednávané v kapitole číslo 7 (ICAO, 2019, [online]). 

Hodiny na palube lietadla vykazujú určitú chybu merania času, čo má pri hlásení o polohe 

za následok nahlásenie chybného času ATA nad určitým traťovým bodom a tento chybný 

čas vedie k narušeniu pozdĺžnych rozostupov medzi lietadlami. Pre to je veľmi dôležité, aby 

zariadenie určené na meranie času malo určitý level presnosti pri indikácií preletu nad 

traťovým bodom. Ďalej musí toto zariadenie splňovať podmienku synchronizácie so 

svetovým koordinovaným časom (angl. Coordinated Universal Time, ďalej len UTC) na 

prijateľnej úrovni pred zahájením letu v priestore NAT HLA. Na väčšine moderných lietadiel 

prebieha táto synchronizácia na zemi a spočíva v synchronizácií hlavných hodín (angl. 

Master Clock) s časom UTC počas predletových postupov (ICAO, 2019, [online]). 

Minimálna pozdĺžna separácia založená na čase medzi dvoma prúdovými lietadlami by 

mala byť : 

a. 15 minút; alebo 

b. 10 minút,  za predpokladu že sa používa metóda Machovho čísla, či už pri traťovom 

lete, stúpaní/klesaní a príslušné lietadlo oznámilo na spoločnom bode pokračovanie 

po rozchádzajúcich sa tratiach až do doby, kým nebude poskytnutá iná forma 

separácie a : 

1. existuje minimálne 10-minútová pozdĺžna separácia v bode, kde sa trate 

rozchádzajú; a 

2. existuje minimálne 5-minútova pozdĺžna separácia pri dosiahnutí 

požadovanej laterálnej separácie; a 
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3. laterálna separácia bude dosiahnutá v, alebo pred ďalším význačným 

bodom, alebo, ak nie, do 90 minút od času, keď druhé lietadlo prejde 

spoločný bod, alebo do 1 112km (600 NM) od spoločného bodu, podľa toho 

čo sa odhaduje najskôr (ICAO,doc 7030, 2018, [online]). 

Minimálna pozdĺžna separácia založená na čase medzi neprúdovými lietadlami by mala byť 

30 minút (ICAO, 2018, [online]). 

1.2.2 Laterálne rozstupy 

Pre lietadlá zamýšľajúce let v NAT HLA sú ustanovené dva požiadavky na navigačné 

vybavenie. Prvý z požiadavkov hovorí o navigačnej výkonnosti, ktorá by mala byť 

dosiahnutá v rámci presnosti. Druhý požiadavok poukazuje na potrebu vybavenosti lietadla 

záložným navigačným zariadením, ktoré vykazuje podobné výkonnostné charakteristiky 

(ICAO, 2019, [online]). 

Požiadavky na presnosť navigačného vybavenia pre NAT MNPSA/HLA by mali byť 

založené jedine na špecifikácií PBN, čo znamená požadovanú navigačnú výkonnosť 10 

(angl. Required Navigation Performance, ďalej len RNP) alebo požadovanú navigačnú 

výkonnosť 4. Hovoríme o PBN aplikácií priestorovej navigácie 10 (angl. Area Navigation, 

ďalej len RNAV). RNP 10, RNP 4 znamená požiadavku na vedenie lietadla s presnosťou 

na 10 (4) námorných míľ (angl. Nautical Miles, ďalej len NM) (ICAO, 2019, [online]). 

Aby mohlo dôjsť k praktickému využitiu minima bočného rozostupu, ktoré je 50 NM, lietadlá 

,ktoré sú schválené ako RNAV 10 (RNP 10) musia splňovať následujúce kritéria navigačnej 

výkonnosti :  

• podiel celkovej doby letu lietadla strávený mimo povolenú trať o 25 NM a viac, 

by  mal byť menší ako 9.11×10⁻⁵; a 

• podiel celkovej doby letu lietadla strávený medzi 40 NM a 60 NM mimo povolenú 

trať by mal byť menší ako 1.68×10⁻⁵ (ICAO, 2019, [online]). 

U lietadiel, ktoré sú schválené ako RNP 4 musia byť splnené následujúce kritéria 

navigačnej výkonnosti : 

• podiel celkovej doby letu lietadla strávený mimo povolenú trať o 15 NM a viac, 

by  mal byť menší ako 5.44×10⁻⁵; a 

• podiel celkovej doby letu lietadla strávený medzi 24 NM a 36 NM mimo povolenú 

trať by mal byť menší ako 1.01×10⁻⁵ (ICAO, 2019, [online]). 

Počas udeľovania schválení pre operácie NAT HLA by mali príslušné letecké úrady 

zabezpečiť, že letové posádky dodržujú počas letu postupy pre krížovú kontrolu polohy pre 
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včasné detekovanie navigačných chýb a tým zabránili neúmyselnému odchýleniu 

od  povolenej trate (ICAO, 2019, [online]). 

Povolenia pre operácie v priestore NAT HLA môžu byť vydané len lietadlám, ktoré sú 

vybavené následovne :  

i.minimálne 2 plne funkčné systémy LRNS (Long Range Navigation Systems) : 

a. jeden Inerčný navigačný systém; 

b. jeden Globálny navigačný družicový systém; 

c. jeden navigačný systém, ktorý používa vstupy od jedného alebo viacerých Inerčných 

navigačných systémov, alebo iných senzorov, ktoré spĺňajú podmienky NAT HLA, 

ii. každý systém LRNS musí byť schopný spojite indikovať letovej posádke pozíciu lietadla 

v závislosti na požadovanej trati, 

iii.možnosť pripojenia používaného navigačného systému k autopilotovi (ICAO, 2019, 

[online]) 

Niektoré lietadlá môžu byť vybavené dvomi nezávislými LRNS, ale iba jedným systémom 

pre riadenie a optimalizáciu letu (angl. Flight Management System, ďalej len FMS). Takéto 

vybavenie môže spĺňať požiadavky presnosti, avšak nespĺňa požadovanú redundanciu. 

Aby  bolo možné lietadlo certifikovať pre prevádzku v NAT HLA, musí byť vybavené 

duálnymi FMS (ICAO, 2019, [online]). 

Minimálne laterálne rozstupy by mali byť : 

1. 93 km (50 NM) medzi lietadlami letiacimi v New York Oceanic East FIR a Santa 

Maria FIR a spĺňajú požiadavky pre RNP 10 a RNP 4 špecifikácie; 

2. 110 km (60 NM) medzi lietadlami ktoré spĺňajú požiadavky MNPS za predpokladu 

že časť trate letu sa nachádza buď v, pod, alebo nad priestorom NAT HLA; 

3. 167 km (90 NM) medzi lietadlami mimo NAT HLA, ak aspoň jedno z lietadiel 

nesplňuje požiadavky pre MNPS : 

a. medzi Iberským polostrovom a Azorskými ostrovmi; a 

b. medzi Islandom a bodmi v Škandinávií a Veľkej Británií; 

4. 167 km (90 NM) medzi lietadlami, ktoré nie sú schválené pre RNP 10, alebo RNP 4 

operujúce mimo NAT HLA, kde sa žiadna časť trate letu nenachádza v, pod ani nad 

preistorom NAT HLA : 

a. Medzi Spojenými Štátmi/Kanadou a Bermudami; a 

b. západne od 55°W medzi Spojenými Štátmi, Kanadou alebo Bermudami 

a bodmi v regióne CAR (Karibik); 

5. 223 km (120 NM) medzi ostatnými lietadlami (ICAO,doc 7030, 2018, [online]). 
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Z praktického hľadiska pri aplikovaní separačných miním platí, že trate môžu byť 

rozmiestnené vo vzťahu k rozdielu v zemepisnej šírke, použitím 1 stupňa namiesto 110 km 

(60 NM); jeden a pól stupňa namiesto 167 km (90 NM); a dva stupne namiesto 223 KM (120 

NM) za predpokladu že v ľubovoľnom intervale desiatich stupňov zemepisnej dĺžky, zmena 

zemepisnej šírky aspoň jednej z tratí nepresiahne : 

a. 3 stupne v, alebo južne od 58°N; 

b. 2 stupne severne od 58°N a južne od 70°N; a 

c. 1 stupeň v, alebo severne od 70°N a južne od 80°N (ICAO, 2018, [online]). 

V, alebo severne od 80°N, kde sú zmeny zemepisnej šírky vymenované vyššie presiahnuté, 

laterálna separácia musí byť dosiahnutá pomocou laterálneho rozmiestnenia tratí 

vyjadrených v námorných míľach (ICAO, 2018, [online]). 
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1.3 Letové cesty pre lietadlá, ktoré nie sú vybavené dvomi LRNS 

Ako už bolo spomínané vyššie, operátori, ktorí chcú prevádzkovať lety cez priestor NAT 

HLA, musia svoje lietadlá vybaviť minimálne dvomi LRNS. Pretože cez priestor NAT lietajú 

aj lietadlá prevádzkovateľov, ktorí nemajú lietadlá vybavené tak, ako ustanovuje predpis, 

boli skonštruované špeciálne letové cesty. 

V priestore NAT bolo skonštruovaných niekoľko špeciálnych letových ciest takzvaných 

„Blue Spruce Routes“ pre lietadlá vybavené jedným LRNS a normálnym navigačným 

vybavením krátkeho dosahu ako napríklad VKV všesmerový rádiomaják (angl. VHF 

Omnidirectional Radio Range, ďalej len VOR), meračom vzdialenosti (angl. Distance 

Measuring Equipment, ďalej len DME), rádiokompasom (angl. Automatic Direction Finder, 

ďalej len ADF). Je zrejmé, že tieto špeciálne cesty sú v priestore NAT HLA, takže aj takéto 

lietadlá potrebujú od príslušného štátneho úradu schválenie na let pozdĺž takýchto tratí 

(ICAO, 2019, [online]). 

Tieto trate sú takisto povolené pre používanie lietadlami, ktoré sú certifikované pre 

neobmedzené NAT HLA operácie a dôjde u nich napríklad k čiastočnému degradovaniu 

navigačnej schopnosti, a zostáva len jeden plne funkčný LRNS (ICAO, 2019, [online]). 

 

Obrázok 2 - Blue Spruce Routes2 

  

 
2 OPS GROUP [online]. 2019 [cit. 2019-08-10]. Dostupné z: https://ops.group/blog/ 
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Okrem tratí „Blue Spruce Routes“ existujú v priestore NAT HLA aj iné letové cesty, ktoré 

môžu byť používané lietadlami vybavenými jedným LRNS, takzvané Tango Routes. Takéto 

cesty zahrňujú trate medzi Azorskými ostrovmi a portugalskou pevninou, alebo Madeirou. 

Ďalej medzi Severnou Európou a Španielskom/Kanárskymi ostrovmi/Lisabon FIR východne 

od severnej zemepisnej dĺžky 009° 01´W (ICAO, 2019, [online]). 

 

Obrázok 3 - Tango Routes3 

1.3.1 Letové cesty pre lietadlá s navigačným vybavením krátkeho 

dosahu 

Lietadlá, ktoré sú vybavené navigačnými zariadeniami krátkeho dosahu ako napríklad VOR, 

DME, ADF môžu operovať lety v priestore NAT HLA, ale len pozdĺž tratí G3 alebo G11. 

Napriek tomu, opäť platí, že takéto lietadlá potrebujú oprávnenie od príslušného štátneho 

úradu (ICAO, 2019, [online]). 

Indikácia toho, že lietadlo je certifikované pre vstup do priestoru NAT HLA, je dosiahnutá 

pomocou letového plánu Letových prevádzkových služieb (angl. Air Traffic Services, ďalej 

len ATS). Konkrétne, pole číslo 10 musí byť vyplnené veľkým písmenom X, avšak takto 

vyplnený letový plán nepodáva ATC žiadnu informáciu o akýchkoľvek obmedzeniach 

lietadla. Tým pádom je na zodpovednosti kapitána lietadla, aby odmietol pokyny ATC 

v prípade, že mu vydá povolenie k činnosti, na ktorú nie je lietadlo certifikované (ICAO, 

2019, [online]). 

 
3 OPS GROUP [online]. 2019 [cit. 2019-08-10]. Dostupné z: https://ops.group/blog/ 
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1.3.2 Špeciálne povolenia pre lietadlá certifikované ako NON-NAT HLA 

Lietadlá, ktoré nie sú certifikované pre prevádzku v NAT HLA, môžu v tomto priestore 

dostať špeciálne povolenie na operácie za nasledujúcich podmienok : 

i. lietadlu sú poskytované služby ATS (surveillance); 

ii. je udržovaná priama VHF hlasová komunikácia ATC-lietadlo; 

iii. lietadlo má certifikované vybavenie, ktoré má schopnosť navigovať pozdĺž povolenej 

trate (ICAO, 2019, [online]). 

Lietadlám nesplňujúcim podmienky spomínané vyššie, môže byť povolené klesanie, alebo 

stúpanie cez priestor NAT HLA (ICAO, 2019, [online]). 

1.3.3 Špeciálne povolenia pre lietadlá certifikované ako NON-RVSM 

Celý priestor NAT HLA je definovaný ako RVSM, čo znamená, že lietadlá musia byť 

certifikované pre operácie RVSM. Táto certifikácia umožňuje zmenšiť vertikálne rozostupy 

medzi lietadlami na 1000 ft (300m). O lietadlách, ktoré niesú certifikované pre RVSM 

operácie, hovoríme ako o NON-RVSM lietadlách a vertikálna separácia medzi RVSM 

a NON-RVSM, alebo dvomi NON-RVSM lietadlami musí byť aspoň 2000 ft (600m) (ICAO, 

2019, [online]). 

• Klesanie/stúpanie cez RVSM hladiny 

 

Lietadlám, ktoré sú schválené pre let v NAT HLA, ale nie sú schválené pre operácie RVSM, 

bude klesanie/stúpanie cez RVSM hladiny povolené tak, aby dosiahli svoju cestovnú 

hladinu nad, alebo pod RVSM priestorom. Lietadlá by mali stúpať/klesať nepretržite bez 

akéhokoľvek zastavenia v medzi-hladine a mali by oznámiť opustenie povolenej letovej 

hladiny, anglicky „Report Leaving“, a dosiahnutie povolenej letovej hladiny, anglicky „Report 

Reaching“. Takýmto lietadlám je takisto umožnené plánovať a operovať lety vo FL 430 

smerujúcim buď na východ, alebo západ (ICAO, 2019, [online]). 

 

• Let v RVSM hladinách 

 

Lietadlám, ktoré sú schválené pre let v NAT HLA, ale nie sú schválené pre operácie RVSM, 

môže ATC udeliť špeciálne povolenie pre let v NAT HLA za predpokladu, že lietadlo : 

 

i. je na doručovacom lete; alebo 

ii. bolo schválené pre operácie RVSM, ale došlo k závade vo vybavení a lietadlo sa 

vracia späť do báze za účelom opravy a znovu schválenia RVSM; alebo 

iii. je na humanitárnom lete (ICAO, 2019, [online]). 
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Ak sa letecký operátor rozhodne požiadať o špeciálne povolenie, musí so žiadosťou 

kontaktovať Oceánske oblastné stredisko riadenia (angl. Oceanic Area Control Centre, 

ďalej len OAC). Táto žiadosť by mala byť odoslaná nie viac ako 12 hodín a zároveň nie 

menej ako 4 hodiny pred plánovaným časom odletu. V žiadosti by mali byť uvedené detaily 

letu ako napríklad akceptovateľné letové hladiny, alebo smerovanie letu. 

Operátori  by  si  mali byť vedomí toho, že nie vždy im môžu byť plánované letové hladiny 

priradené, hlavne z dôvodu požiadavkov na NON-RVSM separácie. Ak lietadlo obdrží 

takéto špeciálne povolenie, musí byť indikované v poli číslo 18 ICAO letového plánu (ICAO, 

2019, [online]). 

Špeciálne povolenie, opísané vyššie, nebude vydané lietadlám, ktoré nie sú schválené pre 

NAT HLA. Poskytovanie tejto služby nemá v žiadnom prípade slúžiť operátorom, alebo 

letovým posádkam obchádzať RVSM schvaľovací proces. Z tohto dôvodu je potrebné, aby 

operátor, alebo letová posádka po ukončení činnosti písomne takúto žiadosť zdôvodnila 

a odoslala CMA. Každému podozreniu zo zneužitia bude nasledovať hlásenie, ktorým sa 

následne bude zaoberať štát registrácie lietadla, alebo štát operátora lietadla (ICAO, 2019, 

[online]). 

Všetky NON-RVSM lietadlá operujúce v RVSM priestore so špeciálnym povolením musia 

pri každom počiatočnom kontakte s ATC a ďalej pri žiadostiach o zmenu letovej hladiny,  

použiť frázu „Negative RVSM“, na základe toho ATC rozhodne o vertikálnej separácií 

(ICAO, 2019, [online]). 
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1.4 Prehľadové služby ATS v oblasti NAT  

Prehľadové služby ATS v oblasti NAT sú hlavne vo forme radaru, multilaterácie 

a automatického závislého sledovania - vysielanie (angl. Automatic Dependent Surveillance 

- Broadcast, ďalej len ADS-B). Oblasti, ktoré sú podporované prehľadovými službami ATS 

môžeme vidieť na obrázku číslo 4. Všetky lietadlá lietajúce v priestore NAT podľa pravidiel 

pre let podľa prístrojov (angl. Instrument Flight Rules, ďalej len IFR) musia byť vybavené 

odpovedačom sekundárneho prehľadového radaru (angl. Secondary Surveillance Radar, 

ďalej len SSR) s hlásením tlakovej výšky (ICAO, 2019, [online]). 

 

 

 

Obrázok 4- Prehľadové služby ATS
4
 

 

 
4 North Atlantic Operations and Airspace Manual [online]. France: ICAO, 2019 [cit. 2019-04-14]. Dostupné 
z: 
https://www.icao.int/EURNAT/EUR%20and%20NAT%20Documents/NAT/NAT%20Documents/NAT%20D
oc%20007/NAT%20Doc%20007%20%20(EN)%20-%20Edition%20V.2019-
2_eff%20from%2028MAR2019.pdf 

https://www.icao.int/EURNAT/EUR%20and%20NAT%20Documents/NAT/NAT%20Documents/NAT%20Doc%20007/NAT%20Doc%20007%20%20(EN)%20-%20Edition%20V.2019-2_eff%20from%2028MAR2019.pdf
https://www.icao.int/EURNAT/EUR%20and%20NAT%20Documents/NAT/NAT%20Documents/NAT%20Doc%20007/NAT%20Doc%20007%20%20(EN)%20-%20Edition%20V.2019-2_eff%20from%2028MAR2019.pdf
https://www.icao.int/EURNAT/EUR%20and%20NAT%20Documents/NAT/NAT%20Documents/NAT%20Doc%20007/NAT%20Doc%20007%20%20(EN)%20-%20Edition%20V.2019-2_eff%20from%2028MAR2019.pdf
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1.5 Vzdušný priestor s povinným dátovým spojením 

NAT Data Link Mandate, ďalej len DLM je implementovaný vo fázach. Cieľom DLM je, aby 

v roku 2018, 90% lietadiel lietajúcich v priestore NAT nad FL 290 bolo vybavených 

navigačnými zariadeniami, ktoré tvoria koncept Future Air Navigation Systems, ďalej len 

FANS. Ekvivalentom FANS 1/A je automatické závislé sledovanie – kontrakt (ADS-C) 

a komunikácia dátovým spojením medzi riadiacim a pilotom (angl. Controller-Pilot Data Link 

Communication, ďalej len CPDLC). Vízia DLM je, že v roku 2020, 95% lietadiel operujúcich 

v tomto priestore bude systémami FANS 1/A vybavených. Momentálne DLM zahrnuje NAT 

región medzi FL 350 a FL 390 (ICAO, 2019, [online]). 

1.6 Monitorovanie výkonnosti 

Vertikálna a horizontálna navigačná výkonnosť operátora v priestore NAT HLA je 

kontinuálne monitorovaná. Ak je zistená odchýlka, po lete nasleduje akcia zo strany 

operátora a štátu registrácie lietadla, aby bola zistená príčina takejto odchýlky a potvrdí sa, 

že lietadlo je naďalej schopné operácií v priestore NAT HLA a v RVSM priestore (ICAO, 

2019, [online]). 

K monitorovaniu danej výkonnosti prispieva aj Regionálny monitorovací program NAT, ktorý 

hodnotí aktuálnu komunikačnú a prehľadovú výkonnosť a porovnáva ju s požadovanou 

komunikačnou výkonnosťou (angl. Required Communication Performance, ďalej len RCP) 

a požadovanou prehľadovou výkonnosťou (angl. Required Surveillance Performance, ďalej 

len RSP). Monitoruje jednotlivé výkonnosti lietadla a rozhoduje či je požadované nejaké 

nápravné opatrenie, aby bola dosiahnutá požadovaná výkonnosť systému a aby sa mohlo 

pokračovať v separačných operáciach na báze komunikácie a prehľadu založeného na 

výkonnosti (angl. Performance Based Communication and Surveillance, ďalej len PBCS) 

(ICAO, 2019, [online]). 

1.7 Operácie PBCS 

Laterálna a pozdĺžna separácia založená na koncepte PBCS môže byť uskutočnená iba za 

predpokladu že sú splnené nasledujúce podmienky na vybavenie lietadla : 

1. komunikačná výkonnosť – CPDLC RCP 240; 

2. navigačná výkonnosť – RNP 4; 

3. prehľadová výkonnosť – ADS-C RSP 180 (ICAO, 2018, [online]). 

Minimálna laterálna PBCS separácia: 

a. 42.6 km (23 NM) medzi lietadlami letiacimi v riadenej oblasti Gander Oceanic, 

Reykjavik Oceanic, Shanwick Oceanic; 
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b. 55.5 km (30 NM) medzi lietadlami letiacimi v riadenej oblasti New York East 

Oceanic, Santa Maria Oceanic (ICAO, 2018, [online]). 

Minimálna pozdĺžna PBCS separácia : 

a. 93 km (50 NM) medzi lietadlami letiacimi v riadenej oblasti New York East Oceanic, 

Santa Maria Oceanic (CPDLC RCP 240, RNP 10, alebo RNP 4, a ADS-C RSP 180); 

b. 55.5 km (30 NM) medzi lietadlami letiacimi v riadenej oblasti New York East 

Oceanic, Santa Maria Oceanic (CPDLC RCP 240, RNP 4, ADS-C RSP 180); 

c. 5 minút medzi lietadlami letiacimi v riadenej oblasti Gander Oceanic, Reykjavik 

Oceanic, Shanwick Oceanic, Santa Maria Oceanic (CPDLC RCP 240, RNP 10, 

alebo RNP 4, a ADS-C RSP 180) (ICAO, 2018, [online]). 

Pozdĺž systémov organizovaných tratí (angl. Organized Track System, ďalej len OTS), sú 

dosiahnuteľné laterálne rozstupy 23 NM pomocou aplikovania 23 NM laterálnej rozteče cez 

polovičné stupne zemepisnej šírky medzi PBCS a NAT OTS medzi FL 350 a FL 390 

vrátane. Pri starších aplikáciách laterálnych rozstupov sa používali celé stupne zemepisnej 

šírky, čo v praxi znamenalo laterálny rozstup 60 NM. V OTS je implementácia separačných 

miním založených na PBCS náhradou za predchádzajúce skúšky znížených laterálnych 

separačným miním (angl. Reduced Lateral Separation Minima, ďalej len RLATSM) (ICAO, 

2019, [online]). 

RLATSM bola implementovaná do priestoru NAT MNPS pozdĺž OTS v roku 2015. Prvá fáza 

zaviedla vloženie medzery polovičného stupňa vložením ďalšej trate medzi dvoma 

existujúcimi traťami OTS medzi FL 350 a FL 390. Fáza 2 expanduje RLATSM do celého 

priestoru NAT OTS. Takýmto spôsobom sa laterálna separácia znížila na 25 NM (Skybrary, 

2017, [online]). 

Pre operátorov, ktorí chcú plánovať a prevádzkovať lety po tratiach OTS založených na 

PBCS je nutné podotknúť, že ich lietadlá musia byť schválené pre RNP-4, ďalej musia byť 

vybavené CPDLC, ADS-C, a musia byť držiteľom formálneho schválenia od príslušného 

štátneho úradu, že splňujú požiadavky pre RCP 240 a RSP 180. Samotná špecifikácia RNP 

– 4 požaduje aj ADS - C (ICAO, 2019, [online]).  

Špecifikácie RSP a RCP sú aplikované pre komunikačné a prehľadové schopnosti 

v definovanom vzdušnom priestore hlavne z dôvodu podpory operácií manažmentu letovej 

prevádzky (angl. Air Traffic Management, ďalej len ATM) (ICAO, 2017). 

Pozdĺžna separácia 5 minút, alebo 55.5 km (30 NM) bola dosiahnutá v priestore Severného 

Atlantiku práve vďaka špecifikáciám RSP 180 a RCP 240 (ICAO 2017). 
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Špecifikácia RCP znamená počet sekúnd, za ktoré vyslaná inštrukcia zo zeme cestuje 

k lietadlu a od lietadla zas na zem. V prípade špecifikácie RCP 240 musí byť zaručené, že 

inštrukcia zo zeme k lietadlu a následná odpoveď od lietadla späť na zem príde v intervale 

nie dlhšom ako 240 sekúnd (ICAO, 2017). 

 

Obrázok 5 - Špecifikácia RCP5 

Špecifikácia RSP znamená počet sekúnd, za ktoré prehľadové dáta dorazia od 

poskytovateľov komunikačných a satelitných služieb do systému spracovania letových 

údajov jednotlivých jednotiek ATS. V prípade špecifikácie RSP 180 musí byť zaručené, že 

prehľadové dáta budú spracované v intervale nie dlhšom ako 180 sekúnd (ICAO, 2017) 

 

Obrázok 6 - Špecifikácia RSP6 

 

Obrázok 7 - Prevádzkový koncept PBCS7 

 

5 Performance-based Communication and Surveillance (PBCS) Manual: Doc 9869. 2. dopln. vyd. Kanada: ICAO, 

2017. ISBN 978-92-9258-244-9. 
6 Tamtiež 
7 Tamtiež 
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2 Systém organizovaných tratí (OTS) 

Vďaka obrovskému rastu pasažierov, rozdielu v časových zónach a protihlukových 

opatreniach na letiskách sa letová prevádzka v oblasti NAT rozdelila do dvoch hlavných 

striedavých tokov. Prvý tok, je tok smerujúci na západ. Odlety z Európy v skorých ranných 

hodinách. Druhý tok je tok smerujúci na východ, odlety zo Severnej Ameriky vo večerných 

hodinách. Hlavným cieľom je, aby sa väčšina letov sústredila jednosmerne. To znamená že 

je snaha o to, aby vrchol počtu letov smerujúcich na západ prekračujúcich zemepisnú dĺžku 

30°W bol uskutočnený medzi 1130 UTC až 1900 UTC. U letov smerujúcich na východ je to 

medzi 0100 UTC a 0800 UTC (ICAO, 2019, [online]). 

Za normálnych podmienok sú na tratiach OTS prideľované letové hladiny od FL310 

do  FL400 vrátane. Tieto letové hladiny boli navrhnuté a schválené poskytovateľmi ATS 

v priestore NAT a sú publikované ako Systém prideľovania letových hladín (angl. Flight 

Level Allocation Scheme, ďalej len FLAS). Systém FLAS takisto prideľuje letové hladiny 

letom, ktoré letia po tratiach OTS len z časti alebo vôbec, ako aj letom, ktoré letia mimo 

platné časové úseky OTS. Doby, medzi platnými časovými úsekmi OTS sa nazývajú 

prechodné časy (angl. Transition Times) (ICAO, 2019, [online]). 

Hodiny, počas ktorých sú trate OTS platné sú nasledujúce : 

• Smerujúce na západ (deň) - 1130 UTC – 1900 UTC na 30°W 

• Smerujúce na východ (noc) - 0100 UTC – 0800 UTC na 30°W (ICAO, 2019, [online]). 

Je nutné dodať, že trate OTS nie sú pre operátorov nijak povinné. Lietadlo môže letieť po 

celkom ľubovoľnej trati, ktorá môže byť úplne mimo OTS, môže prechádzať cez OTS, alebo 

sa môže na OTS v určitom bode pripájať. Avšak lietadlá, ktoré cez trate OTS len 

prechádzajú v určitej letovej hladine, musia brať na vedomie, že môže dôjsť zo strany ATC 

k výraznej zmene povolenej trate a povolenej letovej hladine (ICAO, 2019, [online]). 

2.4 Konštrukcia OTS 

Konštrukciu OTS má na starosti príslušné OAC, ktoré berie do úvahy rôzne faktory. 

Základným faktorom je čas, teda konštrukcia trate minimálneho času. Ďalším prispievajúcim 

faktorom, ktorý sa berie do úvahy sú preferované trate leteckých spoločností a obmedzené 

priestory ako napríklad nebezpečné zóny, alebo vzdušný priestor vyhradený vojskom 

(ICAO, 2019, [online]). 

Konštrukciu tratí smerujúcich na východ má na starosti Gander OAC a trate smerujúce na 

západ konštruuje Shanwick OAC. Názorná ukážka konštrukcie tratí OTS je znázornená na 

obrázkoch 5 a 6. Plánovacie oddelenia Gander a Shanwick OAC pri konštrukcii tratí OTS 

koordinujú všetky kroky so susednými OAC a domácimi strediskami ATC, aby sa zaistilo, 
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že skonštruovaný systém je použiteľný. Ďalším faktorom, ktorý je nutné brať do úvahy, sú 

lety smerujúce v opačnom smere než je OTS a teda zaistenie dostatočného profilu tratí 

a letových hladín pre takéto lety (ICAO, 2019, [online]). 

Ak sa očakáva dostatočný počet letov smerujúcich do a z oblasti Karibiku, môžu byť 

stanovené trasy dopravnej osy Európa – Karibik, tzv. EUR/CAR. Pri plánovaní týchto tratí 

je doporučená mimoriadna obozretnosť, pretože tieto trate sa nepatrne odlišujú od 

základných tratí, anglicky „Core Tracks“ tým, že sa môžu navzájom prekrížiť najmä vďaka 

vertikálnej separácií pri prideľovaní rôznych letových hladín. V niektorých prípadoch 

dokonca nemusia siahať od pobrežia až po pobrežie, ale je na plánovacom oddelení aby 

vymysleli trať, ktorá sa na danú trať napája (ICAO, 2019, [online]). 

Podobne je tomu u tratí smerujúcich na západ, niektoré môžu začať 00°W alebo 30°W 

západnej zemepisnej dĺžky, severne od 61°N severnej zemepisnej šírky, aby mohli byť 

v priestore NAT poskytnuté trate letom letiacim cez Reykjavik OCA a Severnú Kanadu 

(ICAO, 2019, [online]). 

 

Obrázok 8 - Trate smerujúce na východ8 

 
8 North Atlantic Operations and Airspace Manual [online]. France: ICAO, 2019 [cit. 2019-04-14]. Dostupné 

z: 
https://www.icao.int/EURNAT/EUR%20and%20NAT%20Documents/NAT/NAT%20Documents/NAT%20D
oc%20007/NAT%20Doc%20007%20%20(EN)%20-%20Edition%20V.2019-
2_eff%20from%2028MAR2019.pdf 

https://www.icao.int/EURNAT/EUR%20and%20NAT%20Documents/NAT/NAT%20Documents/NAT%20Doc%20007/NAT%20Doc%20007%20%20(EN)%20-%20Edition%20V.2019-2_eff%20from%2028MAR2019.pdf
https://www.icao.int/EURNAT/EUR%20and%20NAT%20Documents/NAT/NAT%20Documents/NAT%20Doc%20007/NAT%20Doc%20007%20%20(EN)%20-%20Edition%20V.2019-2_eff%20from%2028MAR2019.pdf
https://www.icao.int/EURNAT/EUR%20and%20NAT%20Documents/NAT/NAT%20Documents/NAT%20Doc%20007/NAT%20Doc%20007%20%20(EN)%20-%20Edition%20V.2019-2_eff%20from%2028MAR2019.pdf
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2.2 Koncept zdieľania prevádzkových dát a spoločného 

rozhodovania 

Operátorom, ktorí prevádzkujú lety cez priestor NAT po tratiach OTS je doporučené, aby sa 

zapájali do plánovacieho procesu OTS. V súčasnej dobe sa využívajú komplexné procedúry 

spoločného rozhodovania (angl. Collaborative Decision Making, ďalej len CDM) pre 

konštrukciu OTS (ICAO, 2019, [online]). 

Aby pri konštrukcii tratí OTS boli zohľadnené aj preferencie operátorov, celý proces CDM 

začína systémom správ preferovaných tratí, anglicky „Preferred route message system“. 

Od operátorov NAT sa vyžaduje, aby prostredníctvom leteckej pevnej telekomunikačnej 

siete (angl. Aeronautical Fixed Telecommunication Network, ďalej AFTN) poskytli danému 

OAC všetky informácie ohľadom optimálnej trate letu, letovej hladiny. Všetky informácie 

musia byť poskytnuté v správnom formáte v dostatočnom predstihu, avšak nie neskôr ako 

o 1900 UTC pre nasledujúce denné trate OTS a 1000 UTC pre nasledujúce nočné trate 

OTS (ICAO, 2019, [online]). 

 

Obrázok 9 - Trate smerujúce na západ9 

 

 
9 North Atlantic Operations and Airspace Manual [online]. France: ICAO, 2019 [cit. 2019-04-14]. Dostupné 

z: 
https://www.icao.int/EURNAT/EUR%20and%20NAT%20Documents/NAT/NAT%20Documents/NAT%20D
oc%20007/NAT%20Doc%20007%20%20(EN)%20-%20Edition%20V.2019-
2_eff%20from%2028MAR2019.pdf 

https://www.icao.int/EURNAT/EUR%20and%20NAT%20Documents/NAT/NAT%20Documents/NAT%20Doc%20007/NAT%20Doc%20007%20%20(EN)%20-%20Edition%20V.2019-2_eff%20from%2028MAR2019.pdf
https://www.icao.int/EURNAT/EUR%20and%20NAT%20Documents/NAT/NAT%20Documents/NAT%20Doc%20007/NAT%20Doc%20007%20%20(EN)%20-%20Edition%20V.2019-2_eff%20from%2028MAR2019.pdf
https://www.icao.int/EURNAT/EUR%20and%20NAT%20Documents/NAT/NAT%20Documents/NAT%20Doc%20007/NAT%20Doc%20007%20%20(EN)%20-%20Edition%20V.2019-2_eff%20from%2028MAR2019.pdf
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2.3 Štruktúra rozdelených tratí smerujúcich na západ 

Takáto štruktúra sa vyskytuje príležitostne a to pri prítomnosti silného západného 

tryskového prúdenia (anglicky Jetstream), ktorý vanie v blízkosti dominantnej trate, ktorou 

je veľká kružnice medzi Londýnom a New Yorkom v priestore NAT. Vo výsledku to 

znamená, že trate smerujúce na západ sa môžu vyskytovať severne aj južne od 

dominantnej trate. Za takýchto podmienok Shanwick OAC publikuje štruktúru rozdelených 

tratí, anglicky „Split Track Structure“ a skonštruuje minimálne dva výstupné body na 

pevninu vo východnej časti priestoru NAT (ICAO, 2019, [online]). 

 

 

Obrázok 10 - Systém rozdelených tratí10 

  

 
10 North Atlantic Tracks [online]. Jeppesen, 2019 [cit. 2019-08-20]. Dostupné z: 

https://sites.google.com/site/acnetworkweather/home/north-atlantic 
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2.4 Traťová správa NAT 

Schválené OTS trate sú vyhlásené prostredníctvom traťovej správy NAT, anglicky „NAT 

Track Message“ cez sieť AFTN pre všetkých záujemcov. Traťové správy NAT sa publikujú 

v pravidelných časoch a to 2200 UTC pre denné OTS trate, a 1400 UTC pre nočné OTS 

trate (ICAO, 2019, [online]). 

Táto správa obsahuje všetky potrebné detaily o tratiach OTS ako napríklad súradnice 

jednotlivých traťových bodov, očakávané letové hladiny, ktoré budú použité na jednotlivých 

tratiach. Ďalej môže táto správa obsahovať informácie o vstupných a výstupných bodoch 

a individuálnych tratiach. V systéme tratí smerujúcich na západ sa najsevernejšia trať 

označuje písmenom „A“, druhá najsevernejšia trať sa následne označuje písmenom „B“ 

a takýmto spôsobom sa ďalej označia zostávajúce trate.  

U tratí, ktoré smerujú na východ je to opačne, najjužnejšia trať sa označí písmenom „Z“, 

druhá najjužnejšia sa označí písmenom „Y“ a rovnakým spôsobom sa označia zostávajúce 

trate (ICAO, 2019, [online]). 

OAC vydávajúce NAT Track Message je povinné každú správu označiť v sekcii poznámka 

na konci každej správy a to 3-miestnym identifikátorom, anglicky „Track Message 

Identification“ (TMI) ku ktorému doplní deň v roku, v ktorom je správa vydaná. Napríklad 

OTS platné 3.Februára bude označené ako TMI 034. Správy sú očíslované vzhľadom ku 

dňom kalendárneho roku so začiatkom v prvý deň kalendárneho roku. Ak dôjde k zmene 

na trati OTS, napríklad zmena vstupných a výstupných bodov, zmena letových hladín, 

zemepisných súradníc bodov, musí byť vydaná nová traťová správa NAT. Takáto zmena 

sa následne objaví aj v identifikátore danej správy ako TMI 034A, prípadne pri následnej 

zmene TMI 034B (ICAO, 2019, [online]). 

Sekcia poznámka traťovej správy NAT nemusí spravidla obsahovať len identifikátor. Je to 

veľmi dôležitá časť správy, ktorá môže takisto obsahovať napríklad informácie 

o prebiehajúcich aktivitách (DLM, PBCS skúšobné doby), aktívne obmedzenia vzdušného 

priestoru a ďalšie dôležité informácie. Príklad, v akom formáte môže byť traťová správa 

NAT poukazuje obrázok číslo 7 (ICAO, 2019, [online]).  
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Obrázok 11 - Traťová správa NAT11 

2.5 Prechodové obdobia OTS 

K zaisteniu hladkého prechodu z nočných OTS tratí na denné OTS trate je medzi ukončenie 

nočnej prevádzky OTS tratí a začiatok dennej prevádzky OTS tratí vložený 

niekoľkohodinový interval. Tento interval začína o 0801 UTC a končí o 1129 UTC. Ďalší 

následne začína o 1901 UTC a končí 0059 UTC (ICAO, 2019, [online]). 

Počas prechodového obdobia sú na niektoré letové hladiny a trate aplikované obmedzenia. 

Lietadlá smerujúce či už na východ alebo západ by mali vyplniť žiadosť o pridelenie letovej 

hladiny v súlade so systémom FLAS (ICAO, 2019, [online]). 

Ďalej je potrebné si uvedomiť, že počas tohto obdobia je častokrát potrebné skoordinovať 

povolenia individuálne s príslušnými OAC a pridelené letové hladiny nemusia byť v súlade 

s plánovanými. Doporučený postup je kontaktovať počiatočné OAC pred vyplnením 

letového plánu pre získanie informácie o dostupných letových hladinách (ICAO, 2019, 

[online]). 

 
11 North Atlantic Tracks [online]. Jeppesen, 2019 [cit. 2019-08-20]. Dostupné z: 

https://sites.google.com/site/acnetworkweather/home/north-atlantic 



 

35 
 

3. Ostatné trate a trate priľahlé k priestoru NAT HLA 

V priestore NAT HLA sa samozrejme nenachádzajú len trate OTS, ale ako už bolo 

spomenuté, existujú aj trate ako napríklad „Blue Spruce Routes“ alebo „Tango Routes“. 

Príklady takýchto tratí sú na obrázkoch 2 a 3. Tieto trate sú vnútri priestoru NAT HLA. Ďalej 

existujú trate, ktoré sú k priestoru NAT HLA priľahlé. 

3.1 Trate vnútri priestoru NAT HLA 

Trate „Blue Spruce Routes“, obrázok 2, vyžadujú schválenie pre operácie NAT HLA 

príslušným štátnym úradom a sú následujúce : 

• MOXAL – RATSU (pre odlety z Reykjaviku), existuje pokrytie VHF a môže byť 

použitá lietadlami, ktoré nie sú vybavené krátkovlnným rádiom (HF); 

• OSKUM – RATSU (pre odlety z Keflaviku), existuje pokrytie VHF a môže byť použitá 

lietadlami, ktoré nie sú vybavené krátkovlnným rádiom (HF); 

• RATSU – ALDAN – KFV (Keflavik), existuje pokrytie VHF a môže byť použitá 

lietadlami, ktoré nie sú vybavené krátkovlnným rádiom (HF); 

• ATSIX – 61°N 12°34´W – ALDAN – KFV, povinné vybavenie krátkovlnným rádiom 

(HF); 

• GOMUP – 60°N 15°W – 61°N 16°30´W – BREKI – KFV, povinné vybavenie 

krátkovlnným rádiom (HF); 

• KFV – EPENI – 63°N 30°W – 61°N 40°W – OZN, existuje pokrytie VHF a môže byť 

použitá lietadlami, ktoré nie sú vybavené krátkovlnným rádiom (HF); 

• KFV – SOPEN – DA (Kulusuk) – SF (Kangerlussuaq) – YFB, existuje pokrytie VHF 

a môže byť použitá lietadlami, ktoré nie sú vybavené krátkovlnným rádiom (HF); 

• SF (Kangerlussuaq) – DARUB – YXP, existuje pokrytie VHF a môže byť použité 

lietadlami, ktoré nie sú vybavené krátkovlnným rádiom (HF); 

• OZN – 59°N 50°W – AVUTI (FL290-FL600) – PRAWN – YDP, existuje pokrytie VHF 

a môže byť použitá lietadlami, ktoré nie sú vybavené krátkovlnným rádiom (HF); 

• OZN – 59°N 50°W – CUDDY (FL290-FL600) – PORGY – HO, existuje pokrytie VHF 

a môže byť použitá lietadlami, ktoré nie sú vybavené krátkovlnným rádiom (HF); 

• OZN – 58°N 50°W – HOIST – YYR, existuje pokrytie VHF a môže byť použitá 

lietadlami, ktoré nie sú vybavené krátkovlnným rádiom (ICAO, 2019, [online]).                                                                                                 

Trate, ktoré spájajú Severnú Európu so Španielskom/Kanárskymi ostrovmi/Lisabon FIR 

a trate spájajúce Azorské ostrovy s Portuglaskou pevninou a ostrovom Madeira sa 

nazývajú „Tango Routes“, obrázok 3. Sú následujúce : 

• T9, T13, T213, T16, T25 (ICAO, 2019, [online]). 
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Ďalšie trate, ktoré sa vyskytujú v priestore NAT HLA, sú :  

• trate spájajúce Island a východné pobrežie Grónska, 

• trate medzi Cookovými ostrovmi a západným pobrežím Grónska a Kanady (ICAO, 

2019, [online]). 

Trate definované ako trate krátkej vzdialenosti, kde lietadlá vybavené navigačným 

vybavením krátkeho dosahu môžu spĺňať požiadavky NAT HLA pre presnosť vedenia po 

trati sú : 

• G3 : VALDI – MY (Myggenes) – ING – KFV; 

• G11 : PEMOS – MY (Myggenes) (ICAO, 2019, [online]). 

Pre operácie na tratiach G3 a G11 je potrebné schválenie NAT HLA od príslušného 

štátneho úradu (ICAO, 2019, [online]). 

Trate T9, T25, všetky „Blue Spruce Routes“, trate spájajúce Island s Grónskom, trate 

spájajúce Cookove ostrovy s pobrežím Grónska a Kanady môžu byť plánované a použité 

lietadlami, ktoré sú vybavené normálnym navigačným vybavením krátkeho dosahu (ADF, 

VOR, DME) a aspoň jedným plne funkčným systémom LRNS (ICAO, 2019, [online]). 

3.2 Trate priľahlé k NAT HLA 

Trate priľahlé k vzdušnému priestoru NAT HLA sú nasledujúce : 

• Severoamerické trate (angl. North American Routes, NARs) – tieto trate pozostávajú 

zo série očíslovaných tratí, vopred určených, ktoré tvoria rozhranie medzi  NAT 

oceánskym priestorom a Severoamerickým domácim priestorom (ICAO, 2019, 

[online]). 

• Prechodné trate z východného pobrežia USA (angl. US East Coast Transitions) – 

prevádzkovateľom lietadiel sa odporúča, aby kontaktovali poradnú databázu 

systému riadenia letovej prevádzky FAA (Federal Aviation Administration) pre 

získanie NAT poradnej správy, ktorá je vydávaná denne. V tejto správe sú 

obsiahnuté informácie o prechodoch medzi vybranými letiskami a vstupnými bodmi 

NAT (ICAO, 2019, [online]). 
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Obrázok 12 – vľavo hranica Gander, vpravo hranica Shanwick12 

• Trate medzi Severnou Amerikou a oblasťou Karibiku – inak nazývané aj systém tratí 

Západného Atlantiku (angl. The West Atlantic Route System, WATRS), tieto trate sa 

nachádzajú v priestore New York OCA západ, Miami Oceanic, San Juan Oceanic 

(ICAO, 2019, [online]). 

• Prechodná oblasť Shannon Oceanic a prechodná oblasť Northern Oceanic – 

anglicky Shannon Oceanic Transition Area (SOTA) and Northern Oceanic Transition 

Area (NOTA), tieto trate sú zahrnuté v priestore Shannon OCA a sú následujúce :  

o  SOTA : 5100N 01500W – 5100N 00800W – 4830W 00800W – 4900N 01500W – 

5100N 01500W, vertikálna hranica od FL060 do FL600, lietadlá prechádzajúce cez 

priestor SOTA žiadajúce o oceánske povolenie medzi FL285 a FL420 musia 

splňovať požiadavky NAT HLA (ICAO, 2019, [online]). 

o  NOTA : 5400N 01500W – 5700N 01500W – 5700N 01000W – 5434N 01000W – 

5400N 01500W, vertikálna hranica FL060 až FL600, NAT HLA od FL285 do FL420 

(ICAO, 2019, [online]). 

 
12 OPS GROUP [online]. 2019 [cit. 2019-08-10]. Dostupné z: https://ops.group/blog/ 
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Letové prevádzkové služby (angl. Air Traffic Services, ďalej len ATS) sú zaisťované 

oblastným strediskom riadenia Shannon (angl. Area Control Centre, ďalej len ACC) 

používajúcim volací znak SHANNON CONTROL (ICAO, 2019, [online]). 

• Prechodná oblasť Brest Oceanic – anglicky Brest Oceanic Transition Area (BOTA), 

táto prechodná oblasť sa nachádza v priestore Shanwick OCA 

o  BOTA : 4834N 00845W – 4830N 00800W – 4500N 00800W – 4500N 00845N – 

4834N 00845W, vertikálna hranica FL060 až FL600 kde NAT HLA od FL285 do 

FL420 

Služby ATS sú zaisťované cez Brest ACC, volací znak BREST CONTROL (ICAO, 2019, 

[online]). 

• Prechodná oblasť Gander Oceanic – anglicky Gander Oceanic Transition Area 

(GOTA), je priestor, ktorý je súčasťou Gander OCA 

o  GOTA : 6530N 060W východne od hranice Reykjavik ACC, juhovýchodne pozdĺž 

hranice Reykjavik do 6330N 05540W, východne do 6330N 055W, juhozápadne 

do 5352N 05485W, severozápadne pozdĺž hranice Gander do bodu PRAWN, 

severne do bodu MOATT, severozápadne do 61N 063W a potom pozdĺž hranice 

Montreal ACC po hranicu Edmonton ACC. Vertikálna hranica od FL290 do FL600, 

NAT HLA od FL285 do FL420 (ICAO, 2019, [online]). 

Služby ATS sú zaisťované stanoviskom Gander ACC, volací znak GANDER 

CENTRE (ICAO, 2019, [online]). 
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4. Plánovanie letu 

Pre plánovanie letov v priestore NAT HLA platia určité požiadavky, ktoré musia byť 

dodržané, či už z hľadiska plánovania tratí, letových hladín alebo letových plánov. 

4.1 Požiadavky na letový plán 

Všeobecne pre všetky lety letiace či už na východ alebo západ platí, aby boli naplánované 

tak, že každý špecifický desiaty stupeň zemepisnej dĺžky (10°W, 20°W, 30°W, 40°W atď.) 

je prekročený pri celých, alebo polovičných stupňoch zemepisnej šírky (ICAO, 2019, 

[online]). 

Pre lety, ktoré smerujú na sever alebo juh by mal byť letový plán podaný tak, aby boli 

špecifické rovnobežky rozmiestnené v 5° intervaloch (65°N, 60°N, 55°N atď.) prekročené 

pri celých stupňoch zemepisnej dĺžky (ICAO, 2019, [online]). 

4.2 Trate 

Počas hodín, kedy sú OTS trate v platnosti sa operátorom doporučuje plánovať lety 

nasledovne : 

• v súlade s OTS; alebo 

• pozdĺž trate, aby sa pripojili, alebo opustili vonkajšiu trať OTS; alebo 

• na ľubovoľnej trati, mimo tratí OTS, buďto laterálne alebo vertikálne (ICAO, 2019, 

[online]). 

Žiadne z doporučení, ktoré sú uvedené v texte vyššie nebránia operátorom plánovať lety 

naprieč, alebo skrz trate OTS. No operátori musia brať do úvahy, že môže dôjsť k zmene 

letovej hladiny, alebo trate letu v dôsledku prevádzky lietadiel na tratiach OTS (ICAO, 2019, 

[online]). 

Mimo periódy OTS môžu operátori plánovať ľubovoľné trate naprieč tratiam OTS, okrem : 

• lety smerujúce na východ, ktoré prekročia 30°W menej ako hodinu pred začiatkom 

západného systému OTS t.j. 1029 UTC; alebo 

• lety smerujúce na západ, ktoré prekročia 30°W menej ako hodinu pred začiatkom 

východného systému OTS t.j. 2359 UTC, 

ak by došlo k naplneniu jednej z podmienok, príslušný let musí byť celý plánovaný mimo 

OTS tratí (ICAO, 2019, [online]). 

Všetky letové posádky, ktoré letia v priestore NAT vo FL290 alebo nad ním, takisto ako 

letové posádky lietadiel, ktoré týmto priestorom len prechádzajú a budú sa pohybovať nad 

týmto priestorom, alebo v dostatočnej bočnej vzdialenosti, musia pri sebe na palube lietadla 

mať kópiu traťovej správy NAT. V prípade, že dôjde k úprave v správe NAT, je povinnosťou 
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pri sebe mať aj tieto úpravy. V sekcii poznámka traťovej správy NAT bude väčšinou 

vysvetlenie, prečo došlo k danej úprave došlo a ak je to opodstatnené aj revidované TMI 

s príponou alfa. Príklad takejto zmeny kedy dôjde k zmene TMI s príponou alfa je napríklad 

akákoľvek zmena súradníc trate, publikovaných letových tratí (ICAO, 2019, [online]). 

4.3 Letové hladiny 

Pre letové hladiny v priestore NAT medzi FL350 a FL390 platí mandát DLM, o ktorom je 

pojednávané v kapitole 1.5. 

Lety, ktoré sú prevádzkované v celej dĺžke mimo OTS a lety, ktoré sa na trate OTS len 

pripájajú alebo odpájajú sú definované ako Random Flights. Letové posádky takýchto letov 

môžu letové hladiny naplánovať v súlade s NAT FLAS (ICAO, 2019, [online]).  

Letom, ktoré sú plánované počas celého letu na trati OTS môžu byť naplánované ľubovoľné 

letové hladiny publikované pre danú trať s ohľadom na požiadavky PBCS a DLM. Trate 

PBCS sú identifikované v sekcii poznámka 3 traťovej správy NAT (ICAO, 2019, [online]). 

Letové plány môžu takisto obsahovať aj stúpania, ale o každú zmenu letovej hladiny musí 

byť počas letu požiadané letovou posádkou. Vyhovenie takémuto požiadavky závisí hlavne 

hustote prevádzky a potenciálnom konflikte, pre to by sa mal do úvahy vziať aj tento faktor 

a pri plánovaní paliva to zohľadniť (ICAO, 2019, [online]). 

4.4 Letové plány 

Správne vyplnenie a odoslanie ICAO letového plánu je zásadné, nakoľko chyby v letovom 

pláne môžu viesť k zbytočným zdržaniam v spracovávaní dát a následným udeľovaniam 

povolení letom. Operátori sú povinní identifikovať spôsobilosť posádky a lietadla v letovom 

pláne. Týka sa to hlavne RNP, RNAV, FANS 1/A Data Link, RCP240, RSP180, RVSM, 

ADS-B a schválenie NAT HLA (ICAO, 2019, [online]). 

4.5 Plánovacie požiadavky pre lety po špecifických tratiach 

Ak je let plánovaný v celej dĺžke po trati OTS, do kolónky 15 letového plánu by mala byť 

použitá skratka „NAT“ za ktorou nasleduje písmeno označujúce danú trať. V prípade, že je 

let plánovaný tak, že počas letu sa vstupuje, alebo vystupuje z trate OTS, je let braný ako 

let po ľubovoľnej trati a do letového plánu musia byť vyplnené detailné informácie o trati 

(ICAO, 2019, [online]).  

Pri plánovaných zmenách letových hladín alebo rýchlostí musí byť v letovom pláne každý 

bod spojený s takouto zmenou definovaný geografickými súradnicami (zemepisná šírka 

a dĺžka), alebo prideleným názvom (ICAO, 2019, [online]). 
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V prípade letov v smere východ – západ platia pre operátorov plánujúcich lety určité 

podmienky, ktoré musia byť splnené. Podmienky sú nasledujúce : 

• pre lety v, alebo južne od 70°N – plánované trate by mali byť definované bodmi, 

ktoré sú tvorené priesečníkmi polovičných, alebo celých stupňov zemepisnej šírky 

a poludníkmi rozmiestnenými v intervaloch 10° od nultého poludníka po 70° 

západnej zemepisnej dĺžky (ICAO, 2019, [online]); 

• pre lety severne od 70°N a južne od 80°N – plánované trate by mali byť definované 

bodmi, ktoré sú tvorené priesečníkmi rovnobežiek zemepisnej šírky vyjadrené 

v stupňoch a minútach s poludníkmi rozmiestnenými v intervaloch 20° od nultého 

poludníka po 60° západnej zemepisnej dĺžky (ICAO, 2019, [online]); 

• pre lety severne od 80°N – plánované trate by mali byť definované bodmi, ktoré sú 

priesečníkmi rovnobežiek zemepisnej šírky vyjadrené v stupňoch, minútach 

a poludníky vyjadrené v celých stupňoch. Vzdialenosť medzi bodmi by nemala byť 

menej ako 30 minút letu a zároveň nie viac ako jednu hodinu letu (ICAO, 2019, 

[online]); 

• pre lety v, alebo južne od 80°N – vzdialenosť medzi jednotlivými bodmi by nemala 

presahovať viac ako jednu hodinu letu. Ak je vzdialenosť medzi dvomi bodmi menšia 

ako 30 minút letu, jeden bod môže byť vynechaný. Ak sa považuje za potrebné, mali 

by byť stanovené ďalšie význačné body, vzhľadom k rýchlosti lietadla a uhlu pod 

akým sa križujú jednotlivé poludníky, napríklad :  

a) v intervaloch 10° zemepisnej dĺžky (medzi 5°W a 65°W) pre lety v, alebo 

južne od 70°N; 

b) v intervaloch 20° zemepisnej dĺžky (medzi 10°W a 50°W) pre lety severne 

od 70°N a južne od 80°N (ICAO, 2019, [online]); 

V prípade letov v smere sever – juh takisto platia určité pravidlá pri plánovaní letov 

operátormi, ktoré sú nasledujúce :  

• pre lety v, alebo južne od 80°N – ak sú v smere sever – juh, trať by mala byť 

definovaná bodmi, ktoré sú tvorené priesečníkmi celých stupňov zemepisnej dĺžky 

so špecifikovanými rovnobežkami zemepisnej šírky rozmiestnenými v intervaloch 5° 

(ICAO, 2019, [online]); 

• pre lety severne od 80°N – plánované trate by mali byť definované bodmi, ktoré sú 

tvorené priesečníkmi rovnobežiek zemepisnej šírky vyjadrené v stupňoch 

a minútach s poludníkmi vyjadrenými v celých stupňoch. Vzdialenosť medzi bodmi 

by nemala byť menej ako 30 minút letu a zároveň viac ako jednu hodinu letu (ICAO, 

2019, [online]). 
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5. ATC Oceanic Clearance 

Aby došlo z bezpečnej separácií medzi lietadlami a to hlavne v laterálnej, vertikálnej 

a pozdĺžnej ose, vydávajú sa lietadlám oceánske povolenia (anglicky „Oceanic Clearance“), 

ktoré sa skladajú z troch elementov : trať letu, letová hladina a rýchlosť letu (ICAO, 2019, 

[online]). 

Takéto povolenia sú povinné pre všetky lietadlá v riadenom priestore NAT. Letové posádky 

musia povolenie obdržať od príslušného stanoviska ATC zodpovedného za prvý OCA 

priestor, do ktorého lietadlo vstupuje (ICAO, 2019, [online]). 

Pri žiadaní oceánskeho povolenia by mala letová posádka zároveň oznámiť stanovisku ATC 

prípadné žiadosti o zmeny v letových hladinách, tratiach a rýchlostiach. Ďalej by mala 

oznámiť maximálnu prijateľnú letovú hladinu a v prípade že to je možné preferovanú 

alternatívu trate NAT (ICAO, 2019, [online]). 

Posádka musí monitorovať odhadovaný čas vstupu do oceánskeho priestoru a ak sa tento 

čas od plánovaného líši o 3 minúty a viac, pokiaľ neposkytuje polohové správy ADS-C, musí 

informovať stanovisko ATC o novom odhadovanom čase. Nakoľko by mohlo dôjsť 

k degradácií bezpečnej separácie medzi dvoma lietadlami, za následok to môže mať 

zmenené povolenie, obsahujúce inú letovú hladinu, alebo trať, ktorá je pre let 

neekonomická a takisto to môže ovplyvniť aj ostatné lietadlá vstupujúce do oceánskeho 

priestoru (ICAO, 2019, [online]). 

Ak letová posádka neobdržala oceánske povolenie pred dosiahnutím hranice OCA, musia 

nasledovať pokyny, ktoré sú publikované príslušným štátom v leteckej informačnej príručke 

(ICAO, 2019, [online]). 

 

 

Obrázok 13 - Príklad Oceanic Clearance13 

 

 
13 OPS GROUP [online]. 2019 [cit. 2019-08-10]. Dostupné z: https://ops.group/blog/ 
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5.1 Povolenia obsahujúce premenlivé letové hladiny 

Ak to daná situácia umožňuje, existuje možnosť získať povolenie, ktoré obsahuje 

premenlivé letové hladiny. Žiadosť o takéto povolenie môže byť pomocou rádia alebo 

CPDLC. Povolenie môže obsahovať buď traťové stúpanie (anglicky Cruise Climb), alebo let 

v bloku letových hladín (anglicky Block of Flight Levels) (ICAO, 2019, [online]). 

K žiadosti o blok letových hladín dochádza najmä z dôvodu zmenšovania hmotnosti lietadla 

pri spotrebe paliva, tým narastá optimálna letová hladina. Ďalším z dôvodov môže byť 

nepriaznivé počasie na trati (ICAO, 2019, [online]). 

Rozdiel medzi týmito dvoma povoleniami je : 

• Cruise Climb – iba stúpajte, alebo udržujte letovú hladinu; 

• Block of Flight Levels – podľa vlastného uváženia klesajte/stúpajte v pridelenom 

bloku letových hladín (ICAO, 2019, [online]). 

6. Komunikácia a procedúry pre hlásenie polohy 

Je veľmi dôležité pochopiť že rutinná hlasová ATS komunikácia zem/vzduch v priestore 

NAT je vykonávaná pomocou leteckých rádiových staníc, obsluhovanými rádiovými 

operátormi, ktorý nemajú výkonnú autoritu ATC. Správy sú prenášané pozemnou stanicou 

k, alebo od stanovísk ATC v príslušnom OAC (ICAO, 2019, [online]). 

V priestore NAT je 6 rádiových staníc : Bodo Radio (Nórsko), Gander Radio (Kanada), 

Iceland Radio (Island), New York Radio (USA), Santa Maria Radio (Portugalsko), Shanwick 

Radio (Írsko) (ICAO, 2019, [online]). 

6.1 HF hlasová komunikácia 

Aj keď súčasný vývoj smeruje ku komunikácií cez Data Link, význačný objem NAT 

zem/vzduch komunikácie je vykonávaná pomocou hlasového spojenia na frekvenciách HF 

a VHF. Momentálne sa v priestore NAT využíva 24 HF frekvencií v pásme od 2.8 do 18 

MHz. Tieto frekvencie sú usporiadané do 6 skupín, nazývaných ako  „Rodiny“ a sú 

identifikované ako „NAT Family“ A, B, C, D, E, F. Každá táto skupina obsahuje rozsah z HF 

frekvenčného pásma. Jednotlivé frekvencie sú zdieľané medzi stanicami, ktoré fungujú ako 

komunikačná sieť pre poskytovanie rádiového pokrytia (ICAO, 2019, [online]). 

Pred vstupom do každého NAT CTA by mala letová posádka kontaktovať príslušnú rádiovú 

stanicu, ktorá mu môže byť pridelená vo forme primárnej a sekundárnej HF frekvencie 

(ICAO, 2019, [online]). 
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Ak let vstupuje do oceánskeho CTA, za ktorým nasleduje ďalšie oceánske CTA, pri 

počiatočnom kontakte by mal : 

• nezahrňovať správu o hlásení polohy; 

• po odpovedi od rádio operátora, vyžiadať kontrolu SELCAL a oznámiť názov ďalšej 

CTA; 

•  rádio operátor priradí primárnu a sekundárnu frekvenciu, vykoná kontrolu SELCAL 

a určí pozíciu a frekvenciu pre kontaktovanie ďalšej CTA. Frekvencie môžu byť 

zaslané aj prostredníctvom CPDLC (ICAO, 2019, [online]). 

Príklad : let smerujúci na východ vstupujúci do oblasti Gander Oceanic 

P : Gander Radio, Skytravel 7894, SELCAL check, Shanwick next 

C : Skytravel 7894, Gander Radio, HF Primary 5616 Secondary 2899, at 30W contact 

Shanwick Radio, Primary 8923 Secondary 4675, (vyslanie SELCALU) 

P : Gander Radio, Skytravel 7894, SELCAL okay, HF Primary 5616 Secondary 2899, at 

30W contact Shanwick Radio Primary 8923 Secondary 4675 (ICAO, 2019, [online]). 

Ak let vystupuje z oceánskeho CTA do kontinentálneho priestoru alebo do priestoru 

s prehľadovým vybavením, pri počiatočnom kontakte by mal : 

• nezahrňovať správu o hlásení polohy; 

• po odpovedi od rádio operátora, vyžiadať kontrolu SELCALu (ICAO, 2019, [online]). 

Aby nedochádzalo k zahlteniu frekvencií, lety, ktoré sú vybavené ADS-C nemusia podávať 

správu o hlásení polohy ak nie je priamo vyžiadaná rádiovým operátorom (ICAO, 2019, 

[online]). 

6.2 SELCAL 

V prípade používania zariadenia SELCAL musia byť splnené nasledujúce podmienky :  

• uviesť kód SELCAL v letovom pláne; 

• skontrolovať funkčnosť zariadenia pred vstupom do oceánskeho priestoru 

s príslušnou rádiovou stanicou; 

• kontinuálne sledovať SELCAL počas letu (ICAO, 2019, [online]). 

6.3 VHF hlasová komunikácia 

Rádiové stanice sú taktiež zodpovedné za komunikáciu prostredníctvom frekvencií VHF pre 

všeobecné použitie (anglicky General Purpose VHF). Tieto frekvencie slúžia pre pravidelnú 

komunikáciu ako aj pre núdzovú komunikáciu s príslušným OAC. Takéto stanice sú 

obzvlášť cenné v blízkosti Islandu, Faerských ostrov a Grónska, hlavne z dôvodu že VHF 
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frekvencie nie sú tak náchylné na aktivitu slnečných škvŕn ako HF frekvencie. Dôležitá 

informácia týkajúca sa VHF a HF hlasových frekvencií je, že letová posádka nie je 

v priamom kontakte s ATC. Kontakt medzi letovou posádkou a ATC môže byť uskutočnený 

prostredníctvom HF/VHF frekvencií cez Iceland Radio, alebo Shanwick Radio (ICAO, 2019, 

[online]). 

Možnosť priameho kontaktu so stanoviskom ATC je možné aj pomocou niekoľkých staníc 

nazývajúcich sa „Priame spojenie riadiaci – pilot“ (anglicky Direct Controller – Pilot 

Communications, ďalej len DCPC), ktoré sú riadené centrom v Reykjaviku. Tieto stanice sú 

rozmiestnené na Islande, Faerských ostrovoch a v Grónsku. Každá stanica pokrýva 

približne 250 NM a slúži pre taktické procedurálne riadenie v blízkosti Reykjaviku. Volací 

znak je „Reykjavik Control“ alebo „Reykjavik“ a indikuje spojenie medzi letovou posádkou 

a ATC (ICAO, 2019, [online]). 

 

Obrázok 14 - Pokrytie VHF vo FL30014 

 

6.3 Komunikácia prostredníctvom SATVOICE 

Letecká mobilná satelitná služba (anglicky The Aeronautical Mobile Satellite Service, ďalej 

len AMSS), častejšie nazývaná ako SATVOICE môže slúžiť ako doplnok k HF a CPDLC 

komunikácií pre pravidelné, nepravidelné a núdzové správy v priestore NAT medzi letovou 

posádkou a stanoviskom ATC. Poskytovatelia ATS služieb v priestore NAT musia 

v publikácií AIP uverejniť potrebné telefónne čísla, alebo krátke kódy pre možnosť 

 
14 OPS GROUP [online]. 2019 [cit. 2019-08-10]. Dostupné z: https://ops.group/blog/ 
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telefonátu letovej posádky príslušnému rádiovému operátorovi, alebo priamo OAC (ICAO, 

2019, [online]). 

6.4 Komunikácia prostredníctvom DATALINK 

Tento spôsob komunikácie je postupne zavádzaný do priestoru NAT aby nahradil rutinnú 

hlasovú komunikáciu vzduch/zem s ATC prostredníctvom konceptu FANS 1/A CPDLC 

a taktiež pomocou CPDLC a ADS-C nahradzuje správy o hlásení polohy (ICAO, 2019, 

[online]).  

Výhodou CPDLC je, že pri používaní systému DATALINK je akákoľvek chyba, znížená 

výkonnosť, alebo strata spojenia indikovaná letovej posádke. Pri takejto udalosti je nutné, 

aby letová posádka okamžite informovala príslušné ATC. Je veľmi dôležité, aby bola 

príslušná chyba oznámená ihneď ako je to možné, pretože to môže mať dopad  na 

bezpečnú separáciu medzi jednotlivými lietadlami (ICAO, 2019, [online]). 

Pre lietadlá, ktoré systémom DATALINK vybavené sú a používajú ho v priestore NAT 

naďalej platí, že musia sledovať SELCAL, alebo udržiavať kontinuálne monitorovanie 

pridelenej HF frekvencie v priestore mimo pokrytia VHF. Z toho vyplýva že aj lietadlá 

vybavené systémom DATALINK majú za povinnosť byť vybavené aj dvomi HF rádiami 

(ICAO, 2019, [online]). 

Posádky letov vybavené systémami ADS-C a CPDLC by mali zaistiť, že lietadlo je 

prihlásené k správnemu OAC, najmä ak sú lietadlu poskytované ATS prehľadové služby. 

S nástupom konceptu separácie PBCS je pripojenie a udržiavanie pripojenia ešte viac 

dôležité, pretože aktívne DATALINK pripojenie je jedným z požiadavkov na aplikovanie 

separácie (ICAO, 2019, [online]). 

6.5 Núdzová frekvencia 121.500 MHz a Inter-Pilot frekvencia 

123.450 MHz 

Frekvencia 121.500 MHz by mala byť kontinuálne sledovaná všetkými lietadlami v priestore 

NAT, aby mohla byť v prípade vyhlásenia núdzovej situácie iným lietadlom poskytnutá 

asistencia (ICAO, 2019, [online]). 

Ďalšia VHF frekvencia, takzvaná vzduch/vzduch Inter-Pilot bola založená pre celosvetové 

použitie v prípadoch, keď sú lety mimo pokrytia pozemnej stanice VHF. Slúži na výmenu 

prevádzkových informácií medzi letovými posádkami lietadiel. Táto frekvencia môže slúžiť 

aj k správe o hlásení polohy prostredníctvom iného lietadla v prípade straty spojenia, alebo 

ku koordinácií takzvanej procedúry „SLOP“, ktorá je vysvetlená v kapitole číslo 8 (ICAO, 

2019, [online]). 



 

47 
 

6.6 Správy o hlásení polohy 

Pre lety letiace po tratiach, ktoré nie sú definované bodmi určenými k správam o hlásení 

polohy platí, že by mali svoju polohu hlásiť na význačných bodoch uvedených v letovom 

pláne. Ak to stanovisko ATC uzná za potrebné, môže vyžadovať správu o hlásení polohy 

na ľubovoľných medziľahlých bodoch (ICAO, 2019, [online]). 

Ak lietadlo nie je vybavené systémom ADS-C, je povinné podávať takéto správy pomocou 

hlasovej komunikácie a na konci správy vždy oznámiť predpokladaný čas na ďalšom bode. 

Ak letová posádka zistí, že sa predpokladaný čas zmenil o 3 minúty a viac, musí ihneď 

vyslať príslušnému stanovisku ATC správu o novom predpokladanom čase na ďalšom bode 

(ICAO, 2019, [online]). 

Polohové správy majú daný formát, ktorý by sa mal dodržiavať. Ak let letí mimo definovanú 

sieť ATS tratí, poloha by sa mala udávať vo forme zemepisnej šírky a dĺžky. Pre lety 

smerujúce prevažne východne, alebo západne platí : zemepisná šírka vyjadrená 

v stupňoch a minútach, zemepisná dĺžka len v stupňoch. Pre lety smerujúce prevažne 

severne, alebo južné platí : zemepisná šírka vyjadrená len v stupňoch, zemepisná dĺžka 

vyjadrená v stupňoch a minútach. Všetky časy by mali byť uvádzané ako štyri číslice 

uvádzajúce hodiny a minúty v čase UTC (ICAO, 2019, [online]). 

Príklad polohovej správy : 

P : Shanwick Radio, Skytravel 8871, Position on 8838 

C : Skytravel 8871, Shanwick Radio 

P : Shanwick Radio, Skytravel 8871, ASTAN at 1453, Flight Level 350, Estimating 56N    

025W at 1515, Next 56N 025W 

6.7 Zlyhanie HF komunikácie 

V prípade že by došlo k strate HF spojenia medzi ATC a letovou posádkou, boli stanovené 

pravidlá a procedúry, ktoré umožňujú ATC predvídať konanie letovej posádky a tak zaistiť 

kontinuálnu bezpečnú separáciu s okolitými lietadlami (ICAO, 2019, [online]). 

Ako už bolo spomenuté, šírenie HF rádiových vĺn je vysoko ovplyvnené ionosférickými 

poruchami, ktoré v priestore NAT komplikujú komunikáciu medzi ATC a letovou posádkou. 

Toto je jeden z dôvodov rušenia komunikácie. Je priam nemožné vymyslieť postupy pre 

všetky situácie spojené s poruchou HF komunikácie, preto je veľmi dôležité, aby letová 

posádka bola schopná rozlíšiť dve situácie, ku ktorým môže dôjsť : 

• porucha palubného komunikačného zariadenia – týka sa jednotlivých lietadiel; 
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• výskyt zlých podmienok šírenia HF (anglicky HF Blackouts) – táto situácia môže 

súčasne ovplyvniť mnoho lietadiel na širokom území (ICAO, 2019, [online]). 

Napriek tomu, že je obrovský nárast počtu lietadiel vybavených systémami DATALINK 

a SATVOICE, ktoré tieto systémy používajú na pravidelnú komunikáciu s ATC, stále platí 

povinnosť lietadla byť vybavená HF rádiom a tak by mali letové posádky naďalej postupovať 

primerane opatrne keď sa vyskytnú podmienky pre HF Blackout (ICAO, 2019, [online]). 

Pri strate HF spojenia vzduch – zem platia všeobecné ustanovenia : 

1. Pri strate obojsmernej komunikácie s ATC by mala letová posádka nastaviť SSR 

odpovedač – Mode A Code 7600 a Mode C; 

2. Ak je lietadlo vybavené systémom SATVOICE, letová posádka by mala tento systém 

použiť pre kontaktovanie zodpovednej rádiovej stanice prostredníctvom špeciálneho 

telefónneho čísla/krátkeho kódu, publikovaného v štátnej publikácii AIP; 

3. Ak lietadlo nie je vybavené systémom SATVOICE, letová posádky by sa mala 

pokúsiť kontaktovať akékoľvek stanovisko ATC, alebo iné lietadlo prostredníctvom 

VHF, podať informáciu o ťažkostiach a požiadať lietadlo aby informáciu predalo 

stanovisku ATC; 

4. Inter-pilot VHF frekvencia 123.450 MHz môže byť použitá pre podávanie polohových 

správ prostredníctvom iného lietadla; 

5. Pri strate obojsmernej komunikácie by mala letová posádka pravidelne vysielať 

polohové správy na inter-pilot frekvencii 123.450 MHz, až dovtedy, kým sa 

komunikácia neobnoví (ICAO, 2019, [online]). 

6.7.1 Prevádzkové postupy pri strate HF komunikácie pred vstupom do 

priestoru NAT 

Ako už bolo spomenuté, je nutné rozlišovať medzi dvoma situáciami, ktoré môžu nastať, 

prvou je porucha palubného komunikačného zariadenia a druhou je takzvaný HF Blackout. 

Porucha palubného komunikačného zariadenia 

Pri poruche vysokofrekvenčného komunikačného zariadenia pred vstupom do priestoru 

NAT, keď sa lietadlo stále nachádza v domácom vzdušnom priestore a je na spojení s ATC 

prostredníctvom VHF, je doporučené informovať ATC o poruche, postupovať podľa 

procedúr obsiahnutých v publikácií AIP a pristáť na najbližšom vhodnom letisku. Ak sa 

letová posádka napriek poruche rozhodne pokračovať v lete, musí vynaložiť všetko úsilie 

pre získanie oceánskeho povolenia pred vstupom do priestoru NAT, ktoré bude obsahovať 

trať letu, letovú hladinu, rýchlosť a tieto parametre sa musia udržiavať počas celého 

oceánskeho segmentu (ICAO, 2019, [online]). 
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Ak však oceánske povolenie nemôže byť vydané pred vstupom do priestoru NAT, letová 

posádka musí do priestoru NAT vstúpiť cez prvý vstupný bod, pokračovať po trati letového 

plánu a takisto udržiavať počiatočnú letovú hladinu a rýchlosť uvedenú v letovom pláne až 

po dosiahnutie pevniny. Ak je v letovom pláne naplánované počas letu stúpanie, za 

žiadnych okolností nesmie byť vykonané (ICAO, 2019, [online]). 

HF Blackout 

Pri situácií akou je HF Blackout je zvyčajné že ATC stratí kontakt s niekoľkými lietadlami 

súčasne. To môže letové posádky viesť k rozhodnutiu pre odklon letu a pristátie na 

najbližšom vhodnom letisku. Pre to je menej vhodné zvoliť takúto variantu, pretože takouto 

stratou spojenia môžu byť ovplyvnené viaceré lietadlá a pri absencii komunikácie by to 

mohlo spôsobiť ešte väčšie ťažkosti a risky (ICAO, 2019, [online]). 

Podobne ako u prvého prípadu poruchy komunikačného zariadenia, ak sa lietadlo blíži 

k priestoru NAT a dôjde k strate spojenia dôsledkom HF Blackoutu, a lietadlu už bolo 

vydané povolenie, musí letová posádka udržiavať poslednú povolenú trať a takisto 

dodržiavať počiatočnú letovú hladinu a rýchlosť vyplývajúcu z letového plánu až po 

dosiahnutie pevniny (ICAO, 2019, [online]). 

Ak však dôsledkom HF Blackoutu oceánske povolenie vydané byť nemohlo, letová posádka 

musí udržiavať poslednú letovú hladinu, ktorá jej bola pridelená domácim stanoviskom ATC, 

nielen do vstupného bodu oceánskeho priestoru, ale počas celého oceánskeho segmentu, 

až kým nedosiahne pevninu. Rýchlosť a trať musí byť dodržaná v súlade s letovým plánom 

(ICAO, 2019, [online]). 

6.7.2 Prevádzkové postupy pri strate HF komunikácie po vstupe do 

priestoru NAT 

Ak dôjde k HF Blackoutu po vstupe do priestoru NAT, letová posádka musí postupovať 

v súlade s posledným prijatým a potvrdeným oceánskym povolením, ktorý zahŕňa letovú 

hladinu a rýchlosť po výstupný bod z oceánskeho priestoru. Následne po prekročení 

výstupného bodu z oceánskeho priestoru by mala letová posádka postupovať v súlade 

s procedúrami uverejnenými v publikácií AIP príslušného štátu a ak je to nutné, pripojiť sa 

na trať letového plánu pomocou publikovaných ATS tratí na ďalší význačný bod letového 

plánu (ICAO, 2019, [online]). 

6.8 Prevádzkovanie odpovedačov 

Všetky lietadlá v priestore NAT letiace za podmienok IFR majú za povinnosť byť vybavené 

odpovedačom SSR hlásiacim tlakovú výšku. Pokiaľ ATC nevyžaduje inak, všetky letové 

posádky letiace v priestore NAT musia nepretržite prevádzkovať odpovedače SSR v móde 
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A/C kód 2000, s výnimkou toho, že posledný pridelený kód sa zachová 30 minút po vstupe 

do vzdušného priestoru NAT, alebo po opustení oblasti radarového pokrytia. Pre pravidlo 

30 minút existuje v priestore NAT výnimka a tou je trať Tango 9. Pri lete po tejto trati na 

sever sa vyžaduje zmeniť kód odpovedača na 2000 už 10 minút po minutí bodu BEGAS 

a pri lete na juh 10 minút po minutí bodu LASNO (ICAO, 2019, [online]). 

Tieto procedúry samozrejme neovplyvňujú používanie kódov pre špeciálne použitie (7700, 

7600, 7500), ale letovým posádkam sa zdôrazňuje zvýšená opatrnosť pri volení príslušného 

kódu odpovedača, aby nepozornosťou nezvolili práve jeden z týchto troch kódov (ICAO, 

2019, [online]). 

6.9 Palubný protizrážkový systém 

Palubný protizrážkový systém (anglicky Airborne Collision Avoidance System, ďalej len 

ACAS) je povinnou výbavou prúdových lietadiel letiacich v priestore NAT, ktoré majú 

maximálnu certifikovanú vzletovú hmotnosť viac ako 5 700 kilogramov, alebo sú 

certifikované pre 19 a viac pasažierov. V súčasnosti je povinný systém ACAS verzie II 

(ICAO, 2019, [online]). 

7. Aplikovanie techniky Machovho čísla 

Technika Machovho čísla je technika, pri ktorej lietadlo letiace po vhodnej trati obdrží od 

ATC povolenie pre udržiavanie určeného Machovho čísla počas časti traťového letu. 

Predpokladá sa, že lietadlo poletí konštantným Machovým číslom počas celej doby letu 

v priestore NAT. Táto technika sa používa pre zlepšovanie využívania priestoru v ktorom 

nie je radarové pokrytie a ATC prijíma iba správy o polohe lietadla. Jej aplikácia umožňuje 

separáciu medzi lietadlami v pozdĺžnej ose spôsobom, že časový interval medzi 

jednotlivými lietadlami bude približne konštantný (ICAO, 2019, [online]). 

Machovo číslo je lietadlu pridelené pri obdržaní oceánskeho povolenia a za žiadnu cenu 

nesmie byť svojvoľne zmenené počas letu v priestore NAT. Výnimku tvoria dočasné zmeny, 

napríklad z dôvodu turbulencie, ale ATC musí byť okamžite o takejto odchýlke informované 

(ICAO, 2019, [online]). 

8. Navigačné procedúry a letové operácie 

Požiadavky na palubné systémy pre let v priestore NAT HLA by mali spĺňať tie najprísnejšie 

kritéria a najvyššie štandardy. ICAO definuje koncept PBN, ktorý špecifikuje výkonnosť 

navigačného systému. U konceptu PBN sa  vyžaduje okrem indikácie aktuálnej presnosti aj 

automatické monitorovanie integrity a funkcia hlásenia výstrah. Špecifikácie výkonnosti sa 

udávajú ako RNP-X, kde X vyjadruje 95% presnosť v námorných míľach. Ďalšie 

špecifikácie, ktoré majú rovnakú presnosť, ale nevyžadujú palubný systém pre automatické 
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monitorovanie integrity a funkciu hlásenia výstrah sa udávajú ako RNAV-X (ICAO, 2019, 

[online]). 

Bez ohľadu na to aké sú systémy sofistikované a vyspelé, je dôležité aby sa zachovali 

prísne postupy navigácie a krížovej kontroly aby došlo k eliminácií hrubej navigačnej chyby 

(anglicky Gross Navigation Error). V priestore NAT je hrubá navigačná chyba definovaná 

ako odchýlka od povolenej trate o 10 NM a viac (ICAO, 2019, [online]). 

 

Dôležitosť presného času 

Pozdĺžna separácia medzi jednotlivými lietadlami letiacimi za sebou po rovnakej trati je 

dosiahnutá pomocou rozdielnych časov ETA/ATA na rovnakých traťových bodoch. Chyba 

hodín lietadla môže viesť k zmenšeniu bezpečnej vzdialenosti medzi dvoma lietadlami. Pre 

to je veľmi dôležité, aby bol pred vstupom do priestoru NAT HLA  časový referenčný systém 

lietadla presne synchronizovaný s časom UTC (ICAO, 2019, [online]). 

Príklady prijateľných zdrojov času pre potreby synchronizácie : 

• GPS (opravená na UTC) – dostupná po celý čas letovým posádkam lietadiel, ktoré 

majú prístup k času pomocou palubného certifikovaného GPS zariadenia; 

• WWV – National Institute of Standards (NIST v Koloráde), operuje kontinuálne 24H 

denne na 2500, 5000, 10 000, 15 000, 20 000 kHz (amplitudová modulácia), 

poskytuje informáciu o čase UTC jedenkrát za minútu (hlasovo); 

• CHU – National Research Council (Ottawa), operuje kontinuálne 24H denne na 

3330, 7850 a 14,670 kHz a poskytuje čas UTC jedenkrát za minútu (hlasovo); 

• Telephone Talking Clock Facility – Anglicky (+16137451576), Francúzsky 

(+16137459426); 

• BBC – British Broadcasting Corporation (Veľká Británia), vysiela na niekoľkých 

domácich a celosvetových frekvenciách časové signály Greenwich jedenkrát za 

hodinu (ICAO, 2019, [online]). 

Zakresľovanie pozície 

V Angličtine uvádzané ako position plotting. Táto procedúra pomáha letovým posádkam 

k lepšiemu situačnému povedomiu. Letová posádka vezme informáciu z palubného 

zariadenia vo forme zemepisných súradníc a do príslušnej vhodnej mapy zakreslí pozíciu. 

Takýmto spôsobom si overia že postupujú v súlade s povolenou traťou, poprípade zistia 

odchýlky. Táto procedúra by mala byť zahrnutá vo výcvikovom procese pre priestor NAT 

HLA. 
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Strategic Lateral Offset Procedure (SLOP) 

Táto procedúra umožňuje letovej posádke letieť s bočnou odchýlkou od osy letovej trate. 

Ukázalo sa, že v priestore akým je NAT HLA môže SLOP pomôcť k zväčšeniu bezpečnosti 

a zníženiu zrážky lietadiel pri pohotovostných situáciach ako napríklad pri navigačných 

chybách, výškových odchýlkách a turbulenciách (ICAO, 2019, [online]). 

Pokyny pre aplikovanie SLOP : 

a) pozdĺž letenej trate budú lietadlá lietať v troch polohách – v ose trate, jednu, alebo 

dve námorné míle vpravo od osy trate; 

b) bočná odchýlka nesmie presiahnuť 2 NM vpravo od osy trate; 

c) bočné odchýlky vľavo od trate sú prísne zakázané (ICAO, 2019, [online]). 

SLOP sa stal pre letové posádky štandardný prevádzkový postup v priestore NAT, pre ktorý 

platia doplňujúce pokyny a pravidlá pre bezpečnú aplikáciu : 

1. lietadlá, ktoré nemajú schopnosť automatického programovania bočnej odchýlky 

musia letieť výlučne len v ose letovej trate; 

2. lietadlo, ktoré chce predletieť druhé lietadlo by malo použiť bočnú odchýlku 

vhodným spôsobom aby bolo predlietavané lietadlo čo najmenej ovplyvnené 

turbulenciou v úplave; 

3. pri používaní procedúry SLOP a predlietavaní lietadiel je možnosť spojenia letových 

posádok pomocou frekvencie 123.450 MHz pre koordináciu procedúry SLOP a tým 

znížiť efekt turbulencie v úplave; 

4. pre túto procedúru nemusí byť vydané ATC povolenie, posádkam je dovolené 

aplikovanie procedúry v súlade s jej pravidlami; 

5. lietadlá by nemali aplikovať procedúru SLOP v priestore Reykjavik CTA pod letovou 

hladinou 285 (ICAO, 2019, [online]). 

9. Let RVSM v priestore NAT HLA 

Pre lietadlá vstupujúce do priestoru NAT HLA platí, že musia byť vybavené výškomermi 

a systémami pre udržiavanie výšky, ktoré spĺňajú kritéria vysokej výkonnosti. Je však 

nevyhnutné zaviesť prísne prevádzkové postupy aby sa zabezpečila správna funkčnosť 

systémov a minimalizovali sa následky zlyhania zariadenia, a možných ľudských chýb. 

Ak  dôjde k zlyhaniu niektorých požadovaných komponentov, musí byť kontaktované 

stanovisko ATC. V prípade silnej turbulencie môžu byť RVSM procedúry suspendované 

(ICAO, 2019, [online]). 
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Pred letom 

Lietadlá a letové posádky, ktoré zamýšľajú let v priestore NAT HLA musia mať od 

príslušných štátnych úradov schválenia pre let NAT HLA a takisto aj pre RVSM operácie. 

Operácie RVSM zahrňujú implementáciu vertikálnej separácie 300 m (1000 ft) medzi 

letovými hladinami 290 až 410 (ICAO, 2019, [online]). 

V, alebo nad letovou hladinou 450, vertikálna separácia medzi supersonickými lietadlami, 

alebo medzi supersonickým lietadlom a iným lietadlom by mala byť aspoň 1 200 m (4000 

ft) (ICAO, 2018, [online]). 

Počas letu – pred vstupom do NAT HLA 

Pred vstupom do priestoru NAT HLA sa musí letová posádka presvedčiť o správnej 

funkčnosti zariadenia a overiť, že rozdiel v indikácií dvoch primárnych výškomerov je 

maximálne 200 ft. Táto konfirmácia by sa mala vykonávať mimo stúpania, alebo klesania. 

Tak ako by mala prebehnúť kontrola primárnych výškomerov, doporučuje sa takisto kontrola 

záložných výškomerov (ICAO, 2019, [online]). 

Počas letu – vstup a let v priestore NAT HLA 

Počas letu by mal byť operovaný a pripojený aspoň jeden systém pre udržiavanie výšky. 

Tento systém môže byť odpojený len v prípade vyvažovania lietadla, vstupu do oblasti so 

silnou turbulenciou, alebo ak to diktujú prevádzkové postupy (ICAO, 2019, [online]). 

Pri každom prelete traťovým bodom, alebo v intervaloch nie dlhších ako 60 minút by mala 

prebehnúť krížová kontrola primárnych výškomerov. Ak sa kedykoľvek indikácia líši o viac 

ako 200 ft, výškomer je braný ako chybný a musí byť informované stanovisko ATC (ICAO, 

2019, [online]). 

Ako prevencia proti nechceným  TCAS/ACAS upozorneniam, alebo výstrahám, sa letovým 

posádkam doporučuje pri dosahovaní letových hladín v priestore NAT HLA znížiť vertikálnu 

rýchlosť stúpania pri posledných 1 500 ft na najviac 1 500 ft/min a ideálne medzi 1000 až 

500 ft za minútu. Okrem toho je dôležité zabezpečiť, ak to bude potrebné, manuálnym 

zásahom do riadenia, aby lietadlo neprestúpalo, alebo nepodklesalo povolenú hladinu 

o viac ako 150 ft. Pre letové posádky, ktoré nie sú vybavené CPDLC/ADS-C platí, že musia 

vždy informovať ATC o opustení letovej hladiny a o dosiahnutí novej hladiny (ICAO, 2019, 

[online]). 
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10. Monitorovanie lietadlových systémov a výkonnosti letovej 

posádky 

Takéto monitorovanie ma za úlohu zvýšiť presnosť, navigačnú výkonnosť lietadiel a zistiť 

príčiny prípadných chýb v navigačnej výkonnosti. Sledovanie výkonnosti môže byť 

v kompetencii operátora lietadla, alebo agentúry NAT CMA. 

Monitorovanie výkonnosti operátorom lietadla 

Operátor lietadla je povinný vyšetriť všetky laterálne deviácie od trate o 10NM a viac. Je 

povinnosťou operátora zistiť príčinu deviácie a zaistiť aby boli vykonané nápravné 

opatrenia. Pre to je veľmi dôležité uchovávať kompletné záznamy z letov, aby mohla byť 

vykonaná analýza (ICAO, 2019, [online]). 

Monitorovanie výkonnosti poskytovateľmi služieb ATS a agentúrou NAT CMA 

Sledovanie výkonnosti operátorov v priestore NAT HLA je na kontinuálnej báze. Stanovisko 

NAT CMA kontinuálne sleduje a monitoruje výkonnosť a má neustále aktualizovanú 

databázu lietadiel s povolením NAT HLA. Túto agentúru momentálne riadi v mene ICAO 

UK National Air Traffic Services Limited (ICAO, 2019, [online]). 

Po identifikovaní navigačnej chyby (laterálna deviácia), pri ktorej sa lietadlo odchýli od trate 

o viac ako 25NM dochádza k riešeniu odchýlenia ako s operátorom lietadla, tak aj so štátom 

registrácie, alebo štátom operátora lietadla, aby sa zaviedli procedúry k jej odstráneniu. 

Takisto ako sa monitoruje navigačná výkonnosť lietadla, tak sa kontinuálne monitoruje 

aj  presnosť s akou dokáže lietadlo udržať svoju výšku. Na význame to výrazne nabralo po 

zavedení RVSM priestoru. Riešenie odchýlky zo strany NAT CMA s operátorom lietadla 

a štátom operátora/štátom registrácie lietadla dochádza pri : 

• ak je od poskytovateľov služieb ATS, alebo z akéhokoľvek iného zdroja zistená 

prevádzková chyba, ktorá mala za následok vertikálnu odchýlku od povolenej letovej 

hladiny o 90 m (300 ft) a viac; 

• ak sú zo systémov pre monitorovanie výšky prijaté informácie o nepresnosti 

výškomerov, kde nesplňujú požiadavky pre let v RVSM priestore, alebo merania, 

ktoré prekračujú nasledujúce kritériá : 

o  Total Vertical Error (TVE) : 90 m (300 ft); 

o  Altimetry System Error (ASE) : 75 m (245 ft); 

o  Assigned Altitude Deviation (AAD) : 90m (300 ft); 

• pri obdržaní informácií od poskytovateľa služieb ATS o odchýlke 90 m (300 ft) a viac 

v dôsledku turbulencie, ACAS/TCAS manévru, alebo pri contingency procedúrach 

(ICAO, 2019, [online]). 
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Ostatné hlásenia agentúre NAT CMA : 

• degradácia pozdĺžnej separácie medzi lietadlami 3 minúty a viac; 

• laterálna odchýlka od trate o 25NM a viac; 

• situácie v ktorých sa zistí že operátor nemá schválenie NAT HLA a vletí do tohto 

priestoru; 

• ACAS RA; 

• hlásenia o turbulencii v úplave; 

• nesprávna aplikácia procedúry SLOP (ICAO, 2019, [online]). 

11. Procedúry pri degradácií, alebo strate navigačného systému 

Správne fungovanie navigačného systému je elementárne pre bezpečné prevedenie letu. 

Ako už bolo spomenuté v texte vyššie, lietadlá, ktoré chcú lietať v priestore NAT HLA musia 

byť vybavené aspoň dvomi nezávislými LRNS. Samozrejme že vo výnimočných prípadoch 

sa môže stať, že dôjde k degradácií týchto systémov, alebo k úplnej strate navigačného 

vedenia. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby posádky poznali a mali natrénované 

procedúry pri takýchto udalostiach. 

Prvou dôležitou vecou je stanoviť metódy, ako vôbec zistiť, ktorý systém funguje nesprávne, 

pretože niekedy to môže byť veľmi náročné (ICAO, 2019, [online]). 

11.1 Strata navigačnej/FMS schopnosti 

Niektoré lietadlá sú vybavené dokonca tromi systémami LRNS, čo znamená že pri strate 

jedného systému môžu stále pokračovať do priestoru NAT HLA. (ICAO, 2019, [online]). 

Strata jedného systému pred vzletom 

Letová posádky by mala zvážiť : 

a) odloženie vzletu až do opravy systému; 

b) získanie ATC povolenia pre let pod, alebo nad priestorom NAT HLA; 

c) preplánovanie letu po tratiach „Blue Spruce Routes“ (za predpokladu, že mám 

dostačujúce navigačné vybavenie pre let po takýchto tratiach, ATC povolenie 

a upravený letový plán) (ICAO, 2019, [online]). 
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Strata jedného systému pred hranicou OCA 

Letová posádky by mala zvážiť : 

a) pristátie na vhodnom letisku pred hranicou OCA, alebo návrat na letisko vzletu; 

b) diverziu po tratiach „Blue Spruce Routes“; 

c) získanie nového povolenia pre let nad/pod priestorom NAT HLA (ICAO, 2019, 

[online]). 

Strata jedného systému po prekročení hranice OCA 

Po prekročení hranice OCA a strate jedného systému by mala letová posádka pokračovať 

po schválenej trati v súlade s posledným obdržaným oceanic clearance. Avšak letová 

posádka by mala : 

a) zvážiť prevládajúcu situáciu (výkonnosť zostávajúceho systému, dĺžka trate 

v priestore NAT HLA); 

b) pripraviť žiadosť pre ATC ak by sa situácia zhoršila (žiadosť o klesanie/stúpanie 

mimo priestoru NAT HLA, žiadosť pre let po špeciálnych tratiach); 

c) informovať ATC a prediskutovať najvhodnejšiu činnosť; 

d) obdržať nové povolenie pred akoukoľvek deviáciou od posledného obdržaného 

povolenia; 

e) pri pokračovaní vyhľadať lietadlá v okolí a sledovať ich kondenzačné čiary, ktoré 

môžu slúžiť ako indikácia trate, alebo nadviazať VHF kontakt s okolitými lietadlami 

(ICAO, 2019, [online]). 

Strata zostávajúceho systému po vstupe do NAT HLA 

Letová posádky by mala : 

a) okamžite informovať ATC; 

b) nadviazať vizuálny kontakt s okolitými lietadlami, ich kondenzačnými čiarami, alebo 

nadviazať VHF kontakt s okolitými lietadlami; 

c) udržiavať zvýšenú pozornosť z dôvodu možného konfliktu s okolitými lietadlami 

a použiť všetko dostupné vonkajšie osvetlenie; 

d) ak letová posádka nedostane od ATC žiadne inštrukcie v rozumnom časovom 

intervale, mala by zvážiť stúpanie/klesanie o 500 ft a informovanie o tejto akcii na 

121.500 MHz, takisto ako aj okamžité informovanie ATC (ICAO, 2019, [online]). 
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Kompletné zlyhanie počítačov navigačných systémov 

Charakteristickým znakom počítača navigačného systému je, že môže zlyhať. No aj pri 

takomto zlyhaní zostanú základné výstupy systému IRS nedotknuté (LAT/LONG, drift, 

rýchlosť voči zemi), čo znamená že poloha lietadla môže byť stále určovaná pomocou 

plottovania do vhodnej mapy. Preto sa letovým posádkam doporučuje riadne tento postup 

natrénovať. (ICAO, 2019, [online]). 

Letová posádky by mala : 

a) použiť základné výstupy IRS/GPS pre vhodnú úpravu headingu tak, aby lietadlo 

zostalo na trati a dopočítať časy ETA; 

b) nakresliť povolenú trať do vhodnej mapy a extrahovať true tracks medzi jednotlivými 

traťovými bodmi; 

c) v intervaloch nie väčších ako 15 minút plottovať pozície lietadla do mapy 

(LAT/LONG) a upravovať heading tak, aby lietadlo zostalo na trati (ICAO, 2019, 

[online]). 

12. Špeciálne procedúry pre nepredvídané situácie za letu 

Nepredvídané situácie sú situácie, kedy lietadlo napríklad nemôže ďalej pokračovať po 

povolenej trati z dôvodu nepriaznivých meteorologických podmienok, dôjde k odkloneniu 

letu z dôvodu zdravotných ťažkostí člena posádky, alebo pasažiera. Ďalej môže dôjsť 

k úplnej strate, alebo výraznej degradácií vyžadovanej navigačnej schopnosti (ICAO, 2019, 

[online]). 

12.1 Všeobecné procedúry 

Ak letová posádka nie je schopná pokračovať po poslednej povolenej trati, mala by si 

vyžiadať nové povolenie a vždy keď to je možné, nezačínať manéver pred obdržaním 

nového povolenia. Ak musí byť manéver vykonaný pred obdržaním nového povolenia, 

letová posádka musí pokračovať v súlade s platnými procedúrami a to : 

1. opustiť povolenú trať s počiatočným zatočením minimálne 30° doľava, alebo 

doprava a letieť paralelne s povolenou traťou, s bočnou odchýlkou 9.3 km (5 NM) – 

zatočenie doľava/doprava by malo byť založené na viacerých faktoroch : 

a. relatívna poloha lietadla k systému organizovaných tratí; 

b. smerovanie letov a letové hladiny priľahlých tratí; 

c. poloha náhradného letiska; 

d. poloha voči terénu; 

e. SLOP. 
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2. lietadlo by malo letieť v takej letovej hladine a s takou bočnou odchýlkou od trate, 

kde je najmenej pravdepodobný stret s ďalším lietadlom; 

3. udržiavať vizuálny kontakt s okolitými lietadlami a takisto aj pomocou systému 

ACAS; 

4. zapnúť všetko vonkajšie osvetlenie lietadla;  

5. nechať odpovedač SSR zapnutý a ak je to možné sqawk 7700; 

6. akonáhle to je možné, informovať stanovisko ATC o odchýlení od trate; 

7. použiť akúkoľvek metódu komunikácie pri núdzových a nepredvídaných situáciách 

(hlas, CPDLC) 

8. ak sa používa hlasová komunikácia, vyslať trikrát MAYDAY, alebo PAN PAN 

v závislosti na situácií; 

9. nadviazať komunikáciu s okolitými lietadlami pomocou frekvencie 121.500 MHz 

(zálohou je 123.450 MHz, alebo frekvencia práve v používaní) a v pravidelných 

intervaloch vysielať informácie : identifikácia lietadla, druh tiesne, zámer, pozícia 

a letová hladina (ICAO, 2019, [online]). 

 

 

Obrázok 15 - Špeciálne procedúry pre nepredvídané situácie15 

 
15 North Atlantic Operations and Airspace Manual [online]. France: ICAO, 2019 [cit. 2019-04-14]. 

Dostupné z: 
https://www.icao.int/EURNAT/EUR%20and%20NAT%20Documents/NAT/NAT%20Documents/NAT%20D
oc%20007/NAT%20Doc%20007%20%20(EN)%20-%20Edition%20V.2019-
2_eff%20from%2028MAR2019.pdf 

https://www.icao.int/EURNAT/EUR%20and%20NAT%20Documents/NAT/NAT%20Documents/NAT%20Doc%20007/NAT%20Doc%20007%20%20(EN)%20-%20Edition%20V.2019-2_eff%20from%2028MAR2019.pdf
https://www.icao.int/EURNAT/EUR%20and%20NAT%20Documents/NAT/NAT%20Documents/NAT%20Doc%20007/NAT%20Doc%20007%20%20(EN)%20-%20Edition%20V.2019-2_eff%20from%2028MAR2019.pdf
https://www.icao.int/EURNAT/EUR%20and%20NAT%20Documents/NAT/NAT%20Documents/NAT%20Doc%20007/NAT%20Doc%20007%20%20(EN)%20-%20Edition%20V.2019-2_eff%20from%2028MAR2019.pdf
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12.2 Procedúry po dosiahnutí bočnej odchýlky od trate 

Ak je to možné, letová posádka by mala udržiavať poslednú povolenú letovú hladinu až do 

dosiahnutia bočnej odchýlky 5 NM paralelne s povolenou traťou. Ak to nie je možné, malo 

by dôjsť k minimalizovaniu rýchlosti klesania na najmenšie možné minimum (ICAO, 2019, 

[online]). 

 

Obrázok 16 – Procedúry pre nepredvídané situácie16 

Akonáhle je lietadlo privedené na paralelnú trať s bočnou odchýlkou 9.3 km (5 NM), letová 

posádka môže : 

a) klesať pod letovú hladinu 290 a udržiavať vertikálnu odchýlku 150 m (500 ft) od 

letových hladín, ktoré sa normálne používajú s následným pokračovaním v súlade 

s ATC povolením; 

b) udržiavať vertikálnu odchýlku 150 m (500 ft) (alebo 300 m (1000 ft) ak je lietadlo nad 

FL410) od letových hladín, ktoré sa normálne používajú s následným pokračovaním 

v súlade s ATC povolením (ICAO, 2019, [online]). 

 
16 OPS GROUP [online]. 2019 [cit. 2019-08-10]. Dostupné z: https://ops.group/blog/ 
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12.3 Deviácia od trate z dôvodu nepriaznivého počasia 

Ak je deviácia od trate z dôvodu počasie nutná, pilot by mal informovať ATC pomocou 

hlasovej komunikácie, alebo CPDLC. K okamžitej reakcii na žiadosť môže dôjsť v prípade, 

že je žiadosť vyslaná pomocou downlink správy cez CPDLC a uvedením „Weather 

Deviation Required“. Ak to je nutné, žiadosť môže byť vyslaná aj pomocou hlasovej 

komunikácie a uvedením frázy pre pilnostnú správu PAN PAN (3-krát). Akonáhle už 

deviácia od trate nie je nutná, alebo sa pilot po vyhnutí počasiu vrátil na povolenú trať, musí 

kontaktovať ATC a oznámiť mu to (ICAO, 2019, [online]). 

Ak sa momentálne udržuje spojenie medzi stanoviskom ATC a letovou posádkou, pilot by 

mal najskôr kontaktovať ATC, vyžiadať si deviáciu od trate a takisto stanoviť aj rozsah 

deviácie. Následne ATC povolí deviáciu v závislosti na okolitej prevádzke a v prípade 

nutnosti aplikuje vhodnú separáciu (ICAO, 2019, [online]). 

V prípade, že sa lietadlo musí odchýliť od povolenej trate z dôvodu nepriaznivých 

meteorologických podmienok a povolenie od ATC nemôže byť ihneď obdržané, musí pilot 

postupovať v súlade s nasledujúcimi pravidlami až do doby, kým nie je obdržané nové 

povolenie : 

a) ak je to možné, odchýliť sa smerom preč od organizovaných tratí; 

b) nadviazať komunikáciu s okolitými lietadlami pomocou frekvencie 121.500 MHz 

(zálohou je 123.450 MHz, alebo frekvencia práve v používaní) a v pravidelných 

intervaloch vysielať informácie : identifikácia lietadla, pozícia, letová hladina a zámer 

letovej posádky; 

c) udržiavať vizuálny kontakt s okolitými lietadlami a takisto aj pomocou systému 

ACAS; 

d) zapnúť všetko vonkajšie osvetlenie lietadla; 

e) pre deviácie od trate menšie ako 9.3 km (5 NM) udržiavať poslednú pridelenú letovú 

hladinu od ATC; 

f) pre deviácie od trate väčšie ako 9.3 km (5 NM), alebo pre deviácie približne 9.3 km 

(5 NM), začať zmenu letovej hladiny v súlade s tabuľkou 13-1; 

g) ak lietadlo obdrží povolenie pre deviáciu od povolenej trate do špecifikovanej 

vzdialenosti a následne požiada, ale nemôže obdržať povolenie o deviácií za túto 

vzdialenosť, pilot by mal aplikovať vertikálnu odchýlku 300 ft od traťových hladín, 

ktoré sa normálne používajú v súlade s tabuľkou 13-1 pred deviáciou za povolenú 

vzdialenosť; 

h) pri návrate na povolenú trať byť v povolenej letovej hladine už približne 5 NM od osy 

trate; 
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i) ak kontakt s ATC nebol nadviazaný pred deviáciou od trate, pokračovať v pokusoch 

o kontakt pre obdržanie nového povolenia, ak bol kontakt nadviazaný, pokračovať 

v informovaní ATC o zámeroch (ICAO, 2019, [online]). 

 

Obrázok 17 - Tabuľka 13 - 117 

  

 
17 North Atlantic Operations And Airspace Manual [online]. France: ICAO, 2019 [cit. 2019-05-09]. Dostupné z: 

https://www.icao.int/EURNAT/EUR%20and%20NAT%20Documents/NAT/NAT%20Documents/NAT%20Doc%20

007/NAT%20Doc%20007%20%20(EN)%20-%20Edition%20V.2019-2_eff%20from%2028MAR2019.pdf 

 

https://www.icao.int/EURNAT/EUR%20and%20NAT%20Documents/NAT/NAT%20Documents/NAT%20Doc%20007/NAT%20Doc%20007%20%20(EN)%20-%20Edition%20V.2019-2_eff%20from%2028MAR2019.pdf
https://www.icao.int/EURNAT/EUR%20and%20NAT%20Documents/NAT/NAT%20Documents/NAT%20Doc%20007/NAT%20Doc%20007%20%20(EN)%20-%20Edition%20V.2019-2_eff%20from%2028MAR2019.pdf
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13. Výcvik letových posádok 

Pre získanie doložky NAT musí letová posádka absolvovať relevantný výcvik. Priestor NAT 

je veľmi špecifický a komplexný priestor, kde sa kombinuje obrovské množstvo procedúr 

a je dôležité, aby letové posádky tieto procedúry ovládali. Výcvik pozostáva väčšinou 

z troch častí a to z teoretickej prípravy, po ktorej nasleduje príprava v letovom simulátore. 

Takýto výcvik môže byť doplnený o praktický let do priestoru NAT (NAT HLA).  

Teoretická a praktická výuka  

Výcvik je rozdelený na počiatočný (angl. initial) a opakovací (angl. recurrent). Počiatočný 

výcvik je typicky trojfázový :  

1) Teoretická výuka k osvojeniu si základných postupov a postupov pre nepredvídané 

okolnosti. Pozostáva zo školenia na počítači (angl. Computer Based Trainig, CBT) 

a kurzu s inštruktormi; 

2) Výcvik v letovom simulátore – precvičenie základných a „núdzových postupov“ 

(vysadenie pohonnej jednotky, strata spojenia, nepriaznivé meteorologické 

podmienky); 

3) Praktický výcvik za letu. 

Opakovací výcvik pozostáva z : 

1) Teoretická príprava pomocou CBT; 

2) Praktický výcvik na simulátore. 

Pre zachovanie doložky NAT musí byť opakovací výcvik uskutočnený v intervaloch 

schválených príslušným štátnym úradom. 

Doporučená osnova 

1. Opis priestoru NAT - jeho laterálne a vertikálne vymedzenie. Dôležitou informáciou 

je, že priestor nad FL55 je priestor triedy A, čo znamená že lety za pravidiel pre let za 

viditeľnosti nie sú v tomto priestore povolené. Tento priestor nemá hornú vertikálnu hranicu. 

2. Schvaľovací proces, v ktorom operátor dostáva povolenie pre prevádzku v priestore 

NAT HLA. Pre schválenie NAT HLA sú veľmi prísne kritéria na vybavenie lietadla. Operátor 

dostáva schválenie NAT pre jednotlivé lietadlá, čo znamená že každé lietadlo musí byť 

schválené zvlášť a neplatí to pre celú flotilu.  

Požiadavky na vybavenie lietadla sú :  

• Program pre údržbu a zachovanie letovej spôsobilosti; 

• Palubný protizrážkový systém splňujúci štandardy ACAS II (TCAS verzie 7.1); 

• Dva systémy LRNS; 
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• Dva systémy Long Range Communication and Surveillance (dve HF rádia, HF rádio 

+ SATCOM); 

• Dva systémy FMS; 

• RNP10, alebo RNP4 (záleží po akej trati sa letí); 

• Schválenie RVSM; 

• Ak sa poletí ETOPS, tak schválenie ETOPS; 

• Posádka musí mať platnú doložku NAT; 

• Celý priestor NAT od FL350 do FL 390 (okrem Tango Routes a Blue Spruce 

Routes), potreba FANS 1/A – ADS-C, CPDLC, SATCOM; 

• RNP4 na OTS tratiach medzi FL 350 a FL390 + štandardy RCP 240 a RSP 180 

(PBCS). 

 

3. Trate v priestore NAT - rozdelenie tratí a systémy tratí, ktoré v priestore NAT 

existujú. Definície tratí OTS, Blue Spruce Routes, Tango Routes, ktoré sú využívané 

najviac. Každé traťové systémy majú svoje špecifikácie a požiadavky na navigačnú 

výkonnosť. 

4. Komunikácia - naučiť sa potrebné frázy pre obdržanie oceánskeho povolenia, 

správy o hlásení polohy a procedúry s tým spojené. Moderné lietadlá, ktoré sú vybavené 

systémom CPDLC vyžadujú od letovej posádky ďalšiu dodatočnú znalosť používania 

tohto systému a jednotlivých príkazov a žiadostí. Uviesť na pravú mieru fakt, že niektoré 

oceánske oblasti nemajú pokrytie VHF a komunikácia je možná len pomocou HF, alebo 

pomocou CPDLC. Taktiež, niektoré strediská sú operované len pomocou rádiových 

operátorov, ktorí nie sú oprávnení vydávať povolenia, čiže povolenie musí byť 

vykomunikované prostredníctvom služby RADIO. Mala by byť vysvetlená problematika 

SELCAL a obsluha daného systému. 

5. Postupy pri strate spojenia. Definície vplyvu počasia a striedania dňa s nocou na 

šírenie rádiových vĺn.  

6. Problematika pozdĺžnych a laterálnych rozstupov. Aké jednotlivé rozstupy existujú, 

ako sa jednotlivé rozstupy aplikujú. Technika Machovho čísla a PBCS. 

7. Aplikácia procedúry SLOP. Vysvetliť letovým posádkam čo to SLOP je, za akých 

podmienok sa môže použiť a ako môže ovplyvniť okolité lietadlá. 

8. Position Plotting - pri letoch cez odľahlé oblasti ako napríklad Severný Atlantik, je 

doporučená procedúra takzvaný position plotting. Táto procedúra spočíva v zákrese polohy 

lietadla do vhodnej mapy, ktorá musí mať samozrejme vhodné parametre. Takto sa overuje 

poloha lietadla na trati a letové posádky majú väčšie situačné povedomie o tom, kde sa 

práve nachádzajú. Doporučené časové intervaly pre zákres polohy do mapy sa líšia 

v závislosti na rôznych postupoch rôznych leteckých spoločností. Väčšinou sú to ale 
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intervaly od 8 do 20 minút. V súčasnej dobe sa na zákres používajú buď papierové mapy, 

alebo elektronické zariadenie (tablet). 

 

Obrázok 18 - Zákres pozície lietadla do papierovej mapy18 

9. RVSM operácie - fakt, že pre let v priestore NAT HLA musí byť lietadlo schválené 

pre RVSM operácie prináša ďalšiu potrebnú teoretickú znalosť a vybavenie lietadla. Pre 

takéto operácie ako RVSM, musí byť lietadlu vydaný a schválený zoznam MEL. 

Pre vydanie schválenia RVSM musí príslušný štátny úrad verifikovať že lietadlo : 

• má schválenie o RVSM spôsobilosti; 

• boli zavedené postupy pre monitorovanie výšky a hlásenie chýb systémov pre 

udržiavanie výšky; 

• bol zavedený adekvátny výcvik pre letové posádky; 

• boli zavedené prevádzkové postupy (EASA, part ARO, 2019, [online]). 

Letová posádka musí pred letom overiť podmienky, ktoré by mohli ovplyvniť RVSM let, ako 

napríklad : 

• drak lietadla je spôsobilý pre RVSM let; 

• aktuálne počasie a predpoveď počasia počas letu; 

• skontrolovať technický denník lietadla, uistiť sa, že lietadlo má všetko vybavenie 

potrebné k letu a bola riadne vykonaná údržba; 

• počas vonkajšej obhliadky lietadla skontrolovať stav trupu lietadla, stav statických 

snímačov; 

• pred vzletom by mal byť nastavený letiskový tlak QNH a mal by indikovať známu 

výšku v určitých limitoch, rozdiel medzi výškomermi by nemal byť väčší ako 23 m 

(75 ft) (EASA, part SPA, 2019, [online]). 

 
18 Post Position Plot [online]. Code7700, 2018 [cit. 2019-08-20]. Dostupné z: 

http://code7700.com/post_position_plot.htm 
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Pred vstupom do priestoru RVSM by mala letová posádka skontrolovať, že nasledujúce 

systémy pracujú správne : 

• dva primárne výškomery, krížovou kontrolou potvrdiť, že sa výška medzi dvoma 

hlavnými výškomermi nelíši o viac ako 60 m (200 ft); 

• jeden automatický systém pre kontrolu výšky; 

• jedno zariadenie pre hlásenie nadmorskej výšky; 

• odpovedač (EASA, part ARO, 2019, [online]). 

10. EDTO – Extended Diversion Time Operations 

Prevádzka s predĺženou dobou letu na náhradné letisko, ďalej len EDTO, je pojem 

ustanovený organizáciou ICAO a zahrňuje špecifické postupy pre viacmotorové lietadlá. 

Tieto postupy priamo s priestorom NAT HLA nesúvisia, ale lety ktoré lietajú po tratiach OTS 

lietajú v súlade s pravidlami EDTO. Podľa európskej agentúry EASA sa stále používa starší 

pojem ETOPS, ktorý popisuje lety dvojmotorových lietadiel. 

Aby lietadlo mohlo byť schválené pre operácie ETOPS, musí spĺňať určité predpisové 

požiadavky, ktoré kladú dôraz na vybavenie lietadla, posádku lietadla a požiadavky na 

zachovanie letovej spôsobilosti lietadla. 

Kompetentný úrad 

Kompetentným úradom pre vydanie prevádzkového schválenia ETOPS operátorovi je úrad, 

ktorý vydal osvedčenie leteckého prevádzkovateľa. Schválenie ETOPS vyžaduje, aby boli 

dodržiavané požiadavky pre zachovanie letovej spôsobilosti lietadla. Prevádzkovateľ musí 

zabezpečiť, že príslušný štátny úrad schvaľuje všetky prvky týkajúce sa zachovania letovej 

spôsobilosti (EASA, part AMC 20-6, 2010, [online]). 

Použiteľnosť  

Schválenie ETOPS je určené pre prevádzkovateľov, ktorý žiadajú o prevádzkové 

schválenie pre : 

a) Dvojmotorové lietadlá s maximálnou konfiguráciou na sedenie pre 20 a viac 

cestujúcich, alebo s maximálnou vzletovou hmotnosťou 45 360 kg a viac, pri letoch 

60 minút a viac od vhodného letiska pri schválenej cestovnej rýchlosti s jedným 

nepracujúcim motorom (za štandardných podmienok); 

b) Dvojmotorové lietadlá s maximálnou konfiguráciou na sedenie pre 19 a menej 

cestujúcich, alebo s maximálnou vzletovou hmotnosťou menšou ako 45 360 kg, pri 

letoch 180 minút a viac od vhodného letiska pri schválenej cestovnej rýchlosti 

s jedným nepracujúcim motorom (za štandardných podmienok) (EASA, part AMC 

20-6, 2010, [online]). 
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Kategórie  schválenia ETOPS 

1. Schválenie pre čas letu s jedným nepracujúcim motorom 90 minút a menej; 

2. Schválenie pre čas letu s jedným nepracujúcim motorom od 90 minút do 180 minút; 

3. Schválenie pre čas letu s jedným nepracujúcim motorom nad 180 minút; 

4. Schválenie pre čas letu s jedným nepracujúcim motorom nad 180 minút pre 

operátorov dvojmotorových lietadiel s maximálnou konfiguráciou na sedenie pre 19 

a menej cestujúcich, a maximálnou vzletovou hmotnosťou 45 360 kg a menej 

(EASA, part AMC 20-6, 2010, [online]). 

Schválený čas letu s jedným nepracujúcim motorom operátora 

Procedúry stanovené operátorom musia zaručiť, že let ETOPS je plánovaný len po tratiach, 

kde schválený čas letu s jedným nepracujúcim motorom operátora je dostačujúci pre let na 

ETOPS vhodné náhradné letisko (EASA, part AMC 20-6, 2010, [online]). 

Oblasť činnosti 

Operátor, ktorý obdržal schválenie ETOPS (kategória 1.-4.), môže vykonávať lety len 

v oblastiach, ktoré mu schválil úrad a kde čas letu s jedným nepracujúcim motorom 

z akéhokoľvek bodu na trati k vhodnému letisku je v intervale schváleného času letu 

s jedným nepracujúcim motorom operátora pri schválenej cestovnej rýchlosti (za 

štandardných podmienok) (EASA, part AMC 20-6, 2010, [online]). 

Vydanie schválenia ETOPS príslušným úradom 

Pri žiadosti o vydanie schválenia ETOPS musí operátor príslušnému úradu poskytnúť 

nasledujúce informácie, ktoré musia byť úradom schválené a na ich základe bude 

schválenie ETOPS vydané : 

a) Špecifikácia konkrétnych kombinácií drak/motor, vrátane posledného schváleného 

CMP (Configuration management plan) dokumentu požadovaného pre ETOPS ako 

sa uvádza v letovej príručke lietadla; 

b) Schválená oblasť činnosti; 

c) Minimálne letové výšky po plánových tratiach a po tratiach pri lete s jedným 

nepracujúcim motorom; 

d) Schválený čas letu s jedným nepracujúcim motorom operátora; 

e) Letiská určené pre používanie, vrátane náhradných, príslušné prístrojové priblíženia 

a prevádzkové minimá; 

f) Schválený program údržby a spoľahlivosti pre ETOPS; 

g) Identifikácia lietadiel určených pre ETOPS podľa značky a modelu, ich sériové číslo 

a registrácia 
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h) Cestovná rýchlosť s jedným nepracujúcim motorom, ktorá môže byť v závislosti od 

konkrétnej oblasti špecifická (plánovanie paliva, hmotnosť lietadla); 

i) Procesy a súvisiace zdroje pridelené pre začatie a udržanie operácií ETOPS 

spôsobom, ktorý preukazuje odhodlanie vedenia a všetkých zamestnancov 

zapojených do ETOPS zachovania letovej spôsobilosti a prevádzkovej podpory 

(EASA,part AMC 20-6, 2010, [online]). 

 

Obrázok 19 – Použitie ETOPS19 

  

 
19 ETOPS [online]. France: Airbus, 2019 [cit. 2019-08-10]. Dostupné z: 

https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2016/05/faa-approves-a350-xwb-for-beyond-180-
minutes-etops.html 
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Pri letoch ETOPS musí letová posádka neustále monitorovať počasie v destinácií a na 

vhodných náhradných letiskách. Pri plánovaní letu sa uistia že počasie spĺňa podmienky 

pre plánovacie minimá (obrázok 20) a počas letu sa uisťujú že počasie spĺňa prevádzkové 

minimá. 

 

Obrázok 20 - Plánovacie minimá20 

11. Postupy pre nepredvídané situácie – kedy takéto situácie môžu nastať, činnosť 

posádky (manévre + komunikácia). 

12. Postupy pri deviácií od trate kvôli nepriaznivým meteorologickým podmienkam – 

činnosť posádky (manévre + komunikácia). 

13. Simulácia výstrahy TCAS – činnosť posádky + komunikácia. 

14. Postupy pri totálnej strate navigačného vybavenia. 

15. Pravidelná krížová kontrola navigačných zariadení + skenovanie palubných 

prístrojov a činnosť počas letu. 

  

 
20 Extended Range Operation with Two-Engine Aeroplanes ETOPS Certification and Operation: AMC 20-6 

rev.2. In: . EASA, 2010. Dostupné také z: https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Annex%20II%20-

%20AMC%2020-6.pdf 
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Letovým posádkam sa doporučuje dbať na dôsledné sledovanie palubných prístrojov, 

pretože zo štatistických záznamov vychádza že hrubé navigačné chyby majú najčastejšiu 

príčinu v nedostatočnom sledovaní palubných prístrojov (ICAO, 2019, [online]). 

Letecké spoločnosti častokrát vydávajú pre letové posádky kontrolný zoznam, na základe 

ktorého kontrolujú v jednotlivých fázach letu, či bolo všetko vykonané tak, ako malo. Príklad 

kontrolného zoznamu : 

 

Obrázok 21 - Kontrolný zoznam Oceanic21 

 
21 TRAVEL SERVICE. Oceanic Checklist. Česká Republika, 2016. 
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ZÁVER 

Hlavným cieľom tejto práce bolo opísať vzdušný priestor Severného Atlantiku, procedúry 

v tomto priestore a spracovať predpisové požiadavky pre prevádzkovanie leteckej dopravy 

cez vzdušný priestor Severného Atlantiku. Medzi vypracované požiadavky patria 

požiadavky na údržbu lietadiel, požiadavky na vybavenie lietadiel, požiadavky na letovú 

posádku a doporučená osnova pre teoretickú prípravu letovej posádky. 

Teoretická časť tejto bakalárskej práce by mala čitateľovi poskytnúť detailný popis 

vzdušného priestoru Severného Atlantiku. Čitateľ môže ďalej nadobudnúť prehľad o tom 

ako prebieha schvaľovací proces pre lety v NAT HLA, naučiť sa správne komunikovať 

a naučiť sa všetky procedúry, ktoré sú špecifické pre tento priestor, ako napríklad procedúry 

pre nepredvídané situácie alebo procedúry pri oblietavaní nepriaznivého počasia. V tejto 

práci sú taktiež spracované požiadavky na plánovanie letu, pretože majú svoje špecifické 

pravidlá a zásady, ktorými by sa mal riadiť každý prevádzkovateľ leteckej dopravy. 

Oproti letom v kontinentálnych vzdušných priestoroch sa let v  priestore Severného 

Atlantiku líši hlavne prísnejšími kritériami na vybavenie lietadla a spôsobilosť posádky. 

S nástupom navigácie založenej na výkonnosti a koncepte PBCS sa výrazne zvýšila 

bezpečnosť letov a situačné povedomie či už letových posádok, alebo stredisiek pre 

riadenie letovej prevádzky. Koncept PBCS a PBN sa pričinili k oveľa väčšej navigačnej 

presnosti a tým pádom sa dokázali zredukovať minimá pre rozstupy, čo znamená že tento 

priestor v súčasnosti pojme oveľa viac lietadiel než roky predtým. 

Behom vytvárania prevádzkových postupov a výcvikovej osnovy pre členov letovej posádky 

získal autor obrovské množstvo nových vedomostí z oboru dopravného lietania, z ktorých 

sa môže poučiť a využiť tieto vedomosti v budúcej praxi. 
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