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ÚVOD

1.     ÚVOD 

	 Tento	dokument	je	určený	predovšetkým	začínajúcim,	ale	aj	mierne	pokročilým	
vežovým	riadiacim	pôsobiacim	v	priestore	LZBB	FIR.	Obsahuje	princípy,	štandardne	zaužívané	
postupy	a	príklady	situácií	so	správnym	použitím	frazeológie	ako	aj	všeobecne	odporúčaný	
postup	pre	osvojenie	si	vežového	riadenia	letovej	prevádzky	v	slovenských	podmienkach.	
Predpokladá	potrebnú	znalosť	funkcií	IvAc-u.

1.1	 VŠEOBECNÉ	CHARAKTERISTIKY	PRIESTORU	SR

	 Aktuálne	horizontálne	aj	vertikálne	rozdelenie	vzdušného	priestoru	je	dostupné	na	
stránkach	ivao.sk	(Mapy/En-Route	mapy/Rozdelenie	vzdušného	priestoru).	Priestory,	ktoré	
patria	pod	vežové	riadenie	letovej	prevádzky	sú	priestory	CTR	(riadené	okrsky).	Priestory	
TMA	patria	pod	stanovištia	približovacích	služieb	riadenia	letovej	prevádzky	APP	a	priestory	
označené	ako	SECTOR	WEST	a	SECTOR	EAST	resp.	Bratislava	CTA	patria	pod	oblastné	
stanovište	riadenia	letovej	prevádzky	ACC	(na	sieti	LZBB_CTR).	Výnimkou	v	prípade	vežových	
riadiacich	sú	priestory	TMA1-3	v	Žiline	a	TMA1-4	v	Poprade,	kde	výnimočne	aj	priestory	TMA	
spadajú	pod	vežového	riadiaceho.

Pozrieme	sa	na	príklade	bližšie,	čo	všetko	sa	dá	vyčítať	z	mapy	vzdušného	priestoru:

Na	prvý	pohľad	vidíme	čiernu	líniu	štátnej	hranice	a	modré	línie,	ktoré	horizontálne	vymedzujú	
jednotlivé	priestory.	Popisné	rámčeky	konkrétnych	vymedzených	priestorov	obsahujú	
informácie	o	vertikálnych	hraniciach	priestorov	ako	aj	názov	a	triedu	vzdušného	priestoru.	
Ale	všetko	postupne:

• Zlomok	popisuje	vertikálne	rozloženie	priestoru:	horný	riadok	obsahuje	hodnotu	hornej	
hranice,	dolný	riadok	hodnotu	dolnej	hranice	(napr.	priestor	CTR	Piešťany	siaha	od	GND	
(Ground	–	úroveň	terénu)	do	výšky	5000	stôp	AMSL	(Above	Mean	Sea	Level	–	nad	strednou	
úrovňou	výšky	hladiny	mora	alebo	aj	všeobecne	nadmorskej	výšky)).	Hodnota	1500	v	
čitateli	za	lomítkom	je	v	metroch.	Na	mape	sa	môžeme	stretnúť	ešte	často	so	skratkou	AGL		
–	Above	Ground	Level	alebo	aj	nad	úrovňou	terénu.	Celkom	logicky	tak	v	týchto	prípadoch	
spodná	hranica	priestoru	kopíruje	tvar	terénu,	ale	v	určitej	výške	nad	ním.
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• Klasifikáciu	vzdušného	priestoru	vidíme	zreteľným	písmenom	vedľa	zmieňovaného	zlomku	
(Všeobecne	môže	ísť	o	priestory	A,B,C,D,E,F	a	G,	na	Slovensku	sa	však	vyskytujú	len	
priestory	C,	D	a	G).

Všetky	priestory,	ktoré	patria	pod	vežových	riadiacich	sú	na	Slovensku	klasifikované	ako	
vzdušné	priestory	triedy	„D“.	Z	toho	sa	dozvedáme	nasledujúce:

• Ide	o	riadený	vzdušný	priestor
• V	priestore	sú	povolené	lety	IFR	aj	VFR
• Pre	IFR	aj	VFR	platí	rýchlostné	obmedzenie	250KT	pod	10	000ft
• Pre	všetky	lietadlá	v	priestore	platí	požiadavka	na	stále	obojsmerné	rádiové	spojenie
• Riadiaci	zodpovedá	za	separáciu	lietadiel	IFR	od	iných	lietadiel	IFR	a	rovnako	letov	

ZVFR,	eventuálne	medzi	dvoma	letmi	ZVFR.	Lety	VFR	sa	navzájom	ako	aj	voči	letom	IFR	
separujú	na	základe	informácie	o	prevádzke	popr.	na	základe	rady	na	vyhnutie	(obe	
podáva	riadiaci)

Pozn.:	Je	žiadúce,	aby	riadiaci	aj	piloti	ovládali	špecifikácie	jednotlivých	priestorov	(nielen	
priestoru	triedy	D	popísaného	vyššie).	Informácie	o	odlišnostiach	tried	priestorov	sú	široko	
dostupné	v	literatúre	alebo	online	(predpis	L11).
 

Je dôležité si uvedomiť, že na radarovom zobrazení (IvAc) vidíme výšku (A)MSL a nie 
AGL. Výšku AGL vieme získať porovnaním výšky lietadla zobrazenej na radare (MSL) 
a nadmorskej výšky terénu miesta nad ktorým momentálne stroj prelieta (ktorú 
môžeme získať napr. z topografickej mapy).

1.2					RIADENÉ	LETISKÁ	NA	SLOVENSKU

	 Na	Slovensku	máme	5	riadených	civilných	letísk	–	Piešťany,	Žilina,	Poprad	-	Tatry,	Košice	
a	Bratislava.	Zvláštnosťou	je	vojenské	letisko	s	civilnou	prevádzkou	v	Sliači.	Pre	začiatok	
odporúčame	riadenie	letiska	Piešťany,	následne	Žilina,	Košice	a	nakoniec	Bratislava.	Letiská	v	
Poprade	a	Sliači	majú	viacero	osobitostí	a	ich	riadenie	odporúčame	až	po	zvládnutí	ostatných	
letísk.	

	 Na	sieti	má	každá	pozícia	ATC	obmedzenia	FRA	–	minimálna	hodnosť,	s	ktorou	si	
môžete	na	tú	ktorú	pozíciu	sadnúť	(viz.	http://ivao.sk/fra).	Všeobecne	však	platí,	že	toto	sú	len	
minimálne	požiadavky	a	členovia	vedenia	divízie	(http://ivao.sk/staff)	vás	v	prípade	zlyhania	
na	svojej	pozícii	môžu	na	nedostatky	upozorniť,	prípadne	vás	aj	individuálne	obmedziť.	Ak	
nebudete	svoju	pozíciu	zvládať,	odporúčame	riadenie	na	niektorom	z	menej	náročných	letísk	
popr.	progresívny	tréning	s	niektorým	z	našich	trénerov	(v	prípade,	že	divízia	nimi	aktuálne	
disponuje).	

	 V	nasledujúcich	kapitolách	si	objasníme	postupne	(v	odporúčanom	poradí	osvojovania	
si	riadenia	slovenských	letísk)	jednotlivé	špecifikácie	a	zaužívané	postupy	s	modelovými	
situáciami.

ÚVOD
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VEŽOVÉ	RIADENIE	NA	LETISKU	PIEŠŤANY	

2.	 VEŽOVÉ	RIADENIE	NA	LETISKU	PIEŠŤANY

	 Pozícia	na	IVAO:	LZPP_TWR

	 Piešťanské	letisko	je	jedno	z	najjednoduchších	riadených	letísk.	Aktuálne	letiskové	mapy	
sú	dostupné	ako	celok	(na	ivao.sk/Mapy/IFR	mapy	letísk)	alebo	jednotlivo	v	súčasti	balíčku	
pre	riadenie	LZBB	(dostupné	na	ivao.sk/Riadiaci/Download).	Je	nevyhnutné,	aby	základné	
informácie	obsiahnuté	v	týchto	mapách	riadiaci	ovládal	(dráhový	systém,	rolovacie	dráhy,	
štandardne	odletové	trasy,	postup	nevydareného	priblíženia,	postup	priblíženia	okruhom,	
vstupné	body	do	priestoru	atď.).	

2.1					STANOVENIE	SYSTÉMU	RIADENIA

	 Na	začiatku	každej	služby	riadiaceho	na	akejkoľvek	pozícii	je	určenie	si	základných	
pravidiel.	Patrí	medzi	ne	stanovenie	aktívnej	dráhy	pre	vzlety/prílety	popr.	koordinačné	
dohody	s	okolitými	riadiacimi.	

	 Aktívnu	dráhu	určíme	z	aktuálnej	informácie	o	počasí.	Tá	je	dostupná	formou	METARu,	
ktorý	sa	zobrazuje	v	ľavej	hornej	časti	IvAc-u	po	prihlásení	sa	do	siete.	Správne	dekódovanie	
METARov	patrí	medzi	základné	vedomosti	riadiacich	aj	pilotov.	Tento	dokument	sa	ním	nebude	
zaoberať	-	nie	je	totiž	žiaden	problém	k	dekódovaniu	informácií	o	počasí	udanej	formou	
METARu	nájsť	online	množstvo	materiálov,	a	to	aj	v	slovenčine.	

	 Smerodajný	pri	určení	dráhy	v	používaní	je	vždy	smer	a	sila	vetra.	Všeobecný	princíp	je,	
že	vzlety	aj	pristátia	smerujeme	proti	vetru.	V	Piešťanoch	máme	na	výber	dve	možnosti	–	buď	
dráhu	01	alebo	dráhu	19.	Dráhové	označenie	vyplýva	z	magnetického	smeru	zaokrúhleného	
na	najbližšiu	desiatku	v	stupňoch,	napr.	dráha	01	má	magnetický	smer	010°,	čo	zaokrúhlením	
na	desiatku	dá	010.	Označenie	dráhy	je	potom	tvorené	prvými	dvoma	číslicami	zaokrúhlenej	
hodnoty.	(tieto	hodnoty	sa	pravidelne	menia	vplyvom	magniteckej	deklinácie,	preto	sa	pri	
čítaní	tohto	dokumentu	môže	táto	hodnota	odlišovať	od	aktuálnej,	vzhľadom	na	dátum	
platnosti	tejto	príručky)

	 Ak	teda	bude	vietor	fúkať	zo	smeru	320°,	akú	dráhu	použijeme?	

Smer	vetra	sa	v	informácii	METAR	udáva	vždy	spôsobom,	odkiaľ	vietor	fúka.	Pilot	ale	vždy	letí	
smerom	niekam,	čiže	vlastne	porovnávame	jeden	a	ten	istý	smer.	Ak	vietor	fúka	zo	smeru	
320°,	potom	by	ideálny	vzlet	aj	pristátie	bolo	magnetickým	smerom	(headingom)	320°,	a	teda	
dráhou	32.	Taká	ale	v	Piešťanoch	neexistuje,	preto	volíme	dráhu,	voči	ktorej	fúkajúci	vietor	má	
najmenší	uhlový	rozdiel,	resp.	má	stále	nejakú	zložku,	ktorou	nám	bude	fúkať	počas	vzletu/
pristátia	proti	nám.	V	tomto	prípade	vidíme,	že	uhlový	rozdiel	voči	dráhe	01	je	približne	50°,	
voči	dráhe	19	naopak	130°.	Volíme	preto	dráhu	01	na	vzlet	aj	pristátie.	V	prípade,	že	by	vietor	
fúkal	presne	kolmo	(t.j.	oba	uhlové	rozdiely	voči	dráham	01	aj	19	by	boli	presne	90°),	potom	
je	jedno	akú	dráhu	volíme.	Na	vzlete/pristátí	sa	totiž	bude	prejavovať	vietor	ako	čisto	bočný	
buď	sprava	alebo	zľava.	V	tomto	prípade	ale	môžeme	používať	obe	dráhy	naraz,	a	to	aj	takým	
spôsobom,	že	vzlety	budeme	púšťať	z	dráhy	01	a	pristátia	na	19	(kvôli	praktickosti	pohybov	
po	ploche,	keďže	odbavovacie	plochy	sa	nachádzajú	na	juhu	letiska,	alebo	pokiaľ	si	prevádzka	
nevyberie	na	pristátie	dráhu	01,	ktorá	je	prístrojová).	
Rovnaký spôsob sa dá využiť v prípade bezvetria alebo nevýraznej sily vetra (do 5KT).
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	 V	prípade	protismerného	používania	dráh	je	ale	dôležité	si	ošetriť	všetky	prípadné	
konflikty	vzletov	a	pristátí,	samozrejme	prostredníctvom	aktívnej	koordinácie	so	stanovišťom	
zabezpečujúcim	približovaciu	službu	riadenia	(LZIB_APP,	detaily	k	tomuto	sú	nižšie	v	tejto	
kapitole).	Riadiaci	na	tomto	stanovišti	má	prehľad,	kde	sa	nachádzajú	všetky	prílety	ako	
aj	ich	predpokladaný	čas	príletu	a	musí	nám	preto	schváliť	každý	jeden	protismerný	vzlet	
(predovšetkým	vydanie	povolenia	na	vzlet).	Netýka	sa	to	letov,	ktoré	neprilietajú	z	priestoru	
zodpovednosti	tohto	riadiaceho	(napr.	lety	VFR	prichádzajúce	z	neriadeného	priestoru);	
tieto	lety	sa	nám	hlásia	pred	vstupom	do	priestoru	a	ako	za	vstup	do	neho,	tak	aj	za	ich	
nekonfliktný	pohyb	voči	vzletom	zodpovedáme	my.

	 V	praxi	sa	ale	môžeme	stretnúť	aj	s	prípadmi,	kedy	pilot	bude	od	nás	žiadať	inú	než	
nami	pridelenú	dráhu	na	vzlet/pristátie.	V	týchto	prípadoch	pilot	zodpovedá	sám	za	to,	či	
poveternostné	podmienky	pre	jeho	stroj	na	takýto	vzlet/pristátie	sú	dostačujúce	alebo	nie.	
My	ho	na	ne	maximálne	môžeme	upozorniť,	ak	bude	naďalej	trvať	na	vzlete	z	inej	dráhy,	
nenesieme	za	to	zodpovednosť	a	môžeme	to	povoliť.	Zodpovednosť	už	ale	nesieme	za	tok	
prevádzky	(jeho	plynulosť,	bezpečnosť	atď.)	a	ak	nám	z	tohto	pohľadu	vzlet	z	inej	dráhy	ako	
aktívnej	nevyhovuje,	môžeme	jeho	žiadosť	zamietnuť.	Nikdy	by	sme	však	nemali	zamietať	
bezdôvodne.	Hlavná	úloha	riadiaceho	spočíva	v	pomoci/asistencii	pilotovi	a	nie	jeho	
obmedzovaní.	Preto	sa	mu	snažíme	vyjsť	čo	možno	najviac	v	ústrety.	

	 Ďalšou	zásadnou	informáciou	je	predpoveď	počasia	TAF.	Určuje	nám,	čo	môžeme	
na	letisku	očakávať	počas	našej	služby	(či	sa	bude	meniť	vietor,	ak	áno,	ako?	atď.).	Tým	ako	
riadiaci	získame	istý	prehľad.	V	princípe	sú	predpovedné	informácie	TAF	vydávané	na	24	hodín,	
naopak	pozorovanie	METAR	je	súhrn	informácií	získaných	pred	meraním,	spravidla	každú	
hodinu,	na	veľkých	letiskách	každú	polhodinu.	To	isté	avšak	nazvané	SPECI,	je	vlastne	METAR,	
ale	špeciálne	vydaný	kvôli	náhlej	zmene	poveternostných	podmienok,	ktoré	sú	tak	výrazné,	
že	je	nutné	ich	publikovať	ešte	pred	ďalšou	správou	METAR.	V	princípe	je	METAR	vydávaný	v	
minútach	00,	25,	30,	55.	Ak	nájdete	METAR,	ktorý	ma	v	minúte	akykoľvek	iný	čas,	je	to	SPECI.	

Ako	môžete	vidieť	v	nižšie	uvedenom	príklade,	to	je	celý	rozdiel.

METAR		LZIB	281900Z	10008KT	CAVOK	10/04	Q1009=

						SPECI				LZIB	281918Z	36018G35KT	CAVOK	09/04	Q1009=

	 Posledným	prvkom	stanovenia	systému	riadenia	je	koordinácia	s	okolitými	riadiacimi.	
V	prípade	piešťanského	letiska	vežový	riadiaci	priamo	susedí	s	APP	pozíciou	bratislavského	
letiska	(LZIB_APP),	ktorá	mimo	iné	poskytuje	aj	službu	priblíženia	pre	letisko	Piešťany.	
Podobne	tak	s	oblastným	stanovišťom	ACC	(LZBB_CTR).	Všeobecne	na	sieti	platí,	že	ak	nie	je	
online	nižšia	pozícia,	jej	činnosť	preberá	pozícia	vyššia.	

Preto	ak	je	online	len	LZBB_CTR	a	LZIB_APP	nie	je	obsadená,	jej	funkciu	preberá	LZBB_CTR,	s	
ktorou	potom	koordinujeme	rovnako	ako	s	LZIB_APP.	Primárne	však	koordinujeme	s	LZIB_APP.	

VEŽOVÉ	RIADENIE	NA	LETISKU	PIEŠŤANY	
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	 Čoho	sa	ale	koordinácia	vlastne	týka	počas	prevádzky?	Napríklad	ak	na	piešťanské	
letisko	bude	smerovať	IFR	prílet,	radarový	riadiaci	(či	už	LZIB_APP	alebo	LZBB_CTR)	bude	s	
nami	koordinovať,	na	akú	dráhu	nám	let	navedie.	Podobne	tak	my:	pokiaľ	budeme	mať	na	
letisku	lietadlo,	ktoré	bude	vyžadovať	neštandardný	IFR	odlet	(t.j.	na	odlet	nepoužije	niektorý	z	
publikovaných	SIDov),	popr.	bude	žiadať	inú	než	aktívnu	dráhu	na	vzlet	(s	ktorou	tento	riadiaci	
počíta),	budeme	s	radarovým	riadiacim	tento	odlet	koordinovať.	Ale	všetko	postupne.	V	tomto	
bode	stojí	za	zmienku	fakt,	že	žiaden	riadiaci	neriadi	sám,	ale	vždy	je	súčasťou	celého	systému	
ATC,	čiže	aj	okolitých	riadiacich.	Pre	celkovú	efektivitu	je	vzájomná	komunikácia	riadiacich	
nevyhnutná.

Príjímacie stanovišťe si prioritne kladie podmienky za akých daný let prijme. 
To znamená, ze v prípade príletov si podmienky stanovuje TWR a v prípade odletov APP/ACC.

2.2					ŠTANDARDNÉ	POSTUPY

	 V	tejto	kapitole	si	zmienime,	čo	býva	najčastejšie	na	sieti	zaužívané	a	čo	automaticky	
aj	ostatní	riadiaci	okolo	vás	budú	očakávať.	V	prvom	rade	sú	to	štandardné	odletové	(SID)	
a	príletové	(STAR)	trate,	ktoré	sú	často	najviac	preferované.	Preto	ak	máme	IFR	odlet,	a	
jeho	prvým	bodom	na	trati	je	napr.	OKR,	jednoducho	podľa	aktívnej	dráhy	u	nás	pridelíme	
konkrétnu	odletovú	trať	publikovanú	v	aktuálnych	letiskových	mapách.	Príletové	trate	prideľuje	
radarový	riadiaci,	takže	tým	sa	nebudeme	zaoberať.	My	ako	vežiaci	preberáme	lietadlo	až	po	
vstupe	do	nášho	priestoru/usadení	v	ILS.	

	 Náš	priestor	siaha	do	5000ft	vertikálne,	takže	medza	povolenia	počiatočného	stúpania	
sa	od	vežových	riadiacich	čakáva	do	5000ft,	podľa	požadovanej	výšky	uvedenej	v	letovom	
pláne	konkrétneho	letu.	Ak	je	nižšie	ako	5000ft	(napr.	v	pláne	bude	uvedené	A030),	povolíme	
do	nej	(v	tomto	prípade	3000ft).	Radarového	riadiaceho	vždy	upozorňujeme	na	odlety	s	
cestovnou	výškou	nižšou	než	5000ft,	ak	tieto	poletia	do	jeho	priestoru	zodpovednosti.	Ak	je	
požadovaná	výška	vyššia	resp.	rovná	5000ft	(napr.	A070),	povoľujeme	počiatočné	stúpanie	
do	5000ft,	pričom	ďalšie	stúpanie	udeľuje	radarový	riadiaci	(LZIB_APP,	alebo	ak	tento	nie	je	
online	tak	LZBB_CTR).	Tu	prichádza	možnosť	koordinácie	–	môžeme	dotyčnému	riadiacemu	
napísať,	či	by	sme	tento	odlet	nemohli	rovno	povoliť	do	7000ft.	Ak	bude	súhlasiť,	vydáme	
medzu	počiatočného	stúpania	do	7000ft,	ak	nie,	len	do	5000ft.	Ak	žiaden	radarový	riadiaci	nie	
je	online,	vydávame	medzu	povolenia	max	5000ft.	Zvláštnym	prípadom	je	štandardný	odlet	
po	štandardnej	trati	SID,	kedy	sa	očakáva	stúpanie	podľa	konkrétnej	publikovanej	procedúry	
–	jedine	v	tomto	prípade	nemusíme	vydávať	žiadne	počiatočne	stúpanie	v	rámci	letového	
povolenia	a	očakávame	teda	stúpanie	podľa	procedúry.	

 Odpovedač	vždy	žiadame	od	LZBB	CTR,	pokiaľ	nie	je	LZIB	APP	online.	Funguje	to	tak,	
že	tomuto	riadiacemu	napíšeme	volačku	(call	sign)	s	tým,	že	požiadame	o	odpovedač	preň.	
Výnimkou	sú	miestne	lety	IFR/VFR,	popr.	lety	VFR	vystupujúce	od	nás	do	neriadeného	
priestoru	(trieda	G)	a	stav,	kedy	nie	je	LZBB_CTR	online.	V	týchto	prípadoch	prideľujeme	
odpovedače	podľa	aktuálneho	Infocardu	sami.	

	 V	prípade	letu	IFR	a	jeho	vyhlásenia	G/A	(Go	Around	alebo	aj	nevydareného	priblíženia)	
tento	bude	sledovať	štandardnú	trať	pre	takýto	manéver,	označovanú	skratkou	SMAP	
(Standard	Missed	Approach	Procedure).	SMAP	je	pre	každý	typ	prístrojového	priblíženia	
definovaná	v	aktuálnych	približovacích	letiskových	mapách	a	pilot	s	ňou	automaticky	počíta.	
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My	preto	prijatie	tejto	informácie	len	potvrdíme	a	rovno	ladíme	na	radarového	riadiaceho	s	
tým,	že	mu	neodkladne	túto	skutočnosť	oznámime.	V	prípade,	že	G/A	vydáme	ako	inštrukciu	
my,	postup	je	rovnaký.	Konkrétne	inštrukcie	na	manéver	nevydareného	priblíženia	vydávame	
len	v	prípade,	že	sa	tento	líši	od	SMAP	(vyžaduje	koordináciu	s	radarovým	riadiacim).	

	 Lety	VFR	posielame	štandardne	na	výstupné	body,	pokiaľ	opúšťajú	náš	priestor.	
Rovnako	tak	prílety	VFR	očakávame	na	týchto	bodoch.	Pre	Piešťany	sú	to	Beckov,	Bradlo,	Bojná	
a	Leopoldov.	Ich	polohy	vidíme	na	IvAc-u	ako	aj	v	aktuálnej	vizuálnej	približovacej	mape	letiska.

	 Lety	VFR	sa	štandardne	v	našom	priestore	pohybujú	maximálne	1000ft	AGL.	Na	tejto	
výške	ich	púšťame	z	nášho	priestoru	a	rovnako	aj	očakávame	pri	vstupe,	to	však	nemusí	byť	
pravidlom.

2.3					NEŠTANDARDNÉ	POSTUPY	

	 Nie	všetky	lety	však	postupujú	podľa	vyššie	uvedených	pravidiel.	Niekedy	sa	stáva,	
že	IFR	odlet	nie	je	schopný	zaletieť	odletovú	trať	SID,	a	preto	žiada	alternatívny	odlet	(napr.	
radarovým	navádzaním,	resp.	vektorovaním,	popr.	môže	žiadať	po	vzlete	točiť	na	nejaké	
rádionavigačné	zariadenie).	Vo	všetkých	takýchto	prípadoch	potrebujeme	koordinovať	s	
radarovým	riadiacim,	nakoľko	my	odlet	radarovo	navádzať	nemôžeme.	Ak	takýto	riadiaci	
online	nie	je,	odletu	žiadne	radarové	služby	poskytované	nebudú,	ale	napriek	tomu	ho	ako	
vežový	riadiaci	môžeme	povoliť	na	odlet	napr.	kurzom	dráhy	alebo	vlastnou	navigáciou	(podľa	
požiadavky).	
 
	 Častým	javom	je	požiadavka	letu	VFR	na	vyššie	stúpanie,	napr.	3000ft.	Síce	sa	stále	
jedná	o	náš	priestor,	ale	i	tak	sa	takéto	požiadavky	musia	koordinovať	s	radarovým	riadiacim,	
nakoľko	v	týchto	priestoroch	už	môžu	byť	radarovo	navádzané	lety	IFR.	Je	dobré	si	počas	
počiatočnej	koordinácie	pri	začiatku	riadenia	od	radarového	riadiaceho	vypýtať	výšku,	do	
ktorej	môžeme	VFR	lety	povoľovať	bez	koordinácie.	Potom	už	pri	požiadavkách	do	tejto	výšky	
automaticky	povoľujeme,	ak	nám	to	vyhovuje.

Toľko	po	teoretickej	stránke	na	začiatok.	Budeme	pokračovať	praktickejšími	informáciami.

2.4					MODELOVÉ	SITUÁCIE	A	PRÍKLADY

2.4.1					RIADENIE	LETOV	VFR

	 Lety	VFR	sú	na	Letisku	Piešťany	časté,	postupne	si	rozoberieme	najčastejšie	situácie,	
ktoré	môžu	nastať.	VFR	môže	začínať	aj	končiť	na	našom	letisku,	môže	náš	priestor	opustiť,	
alebo	naopak	z	iného	letiska	k	nám	priletieť,	popr.	naším	priestorom	len	prelietať.	Je	dôležité	
mať	určitý	systém	v	ich	riadení,	aby	sme	s	takýmito	letmi	nemali	zásadnejší	problém,	a	aby	sa	
nám	neplietli	medzi	ostatnú	prevádzku.	

2.4.1.1					VFR	A	POVOLENIA

	 Úvodom	je	dôležité	spomenúť,	že	slovo	„povolenie“	angl.	„clearance“	sa	v	leteckej	
frazeológii	používa	len	v	niekoľkých	málo	prípadoch.	Vo	všetkých	ostatných	ide	buď	o	
inštrukciu	alebo	schválenie.	Tieto	rozdiely	je	nutné	si	osvojiť	a	správne	jednotlivé	slová	počas	
riadenia	používať.
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2.4.1.2					LETOVÉ	POVOLENIE	VFR

	 Prvý	typ	povolenia	je	letové	povolenie,	resp.	povolenie	(k)	letu.	Používa	sa	vo	všetkých	
prípadoch,	keď	let	začína	na	našom	letisku.	Má	stálu	štruktúru	a	v	praxi	môže	úvodná	
komunikácia	vyzerať	nasledovne:

Pilot: „Piešťany veža, OMKKT typ Cessna 172, VFR do Piešťan, miestna letová činnosť – okruhy, 
žiadam o povolenie letového plánu.“

Veža: „OMKKT, Piešťany veža, (prečítame aktuálnu informáciu METAR), dráha v používaní 01, 
povolení ako VFR do Piešťan, ľavé okruhy, nastavte odpovedač 3225.“		1 

Pilot: „Informáciu o počasí prijal, QNH (zopakuje podľa METARu), povolený ako VFR na miestnu 
činnosť, ľavé okruhy dráhy 01, odpovedač 3225, OMKKT.“

Veža: „OMKKT, zopakovanie správne.“ 2  (Ak	pilot	zopakoval	správne,	ak	nie,	opravíme	ho	
tým,	že	zle	zopakovanú	informáciu	mu	ešte	raz	zopakujeme	tak,	ako	si	ju	želáme	počuť	a	
ak	následne	zopakuje	správne,	odpovieme	„opätovné	čítanie	správne.)  

	 Vidíme	niekoľko	charakteristických	čŕt.	Pri	volaní	platí,	že	pilota	oslovujeme	volacím	
znakom	(tu	OMKKT),	uvedenie	našej	pozície	ak	ide	o	prvé	volanie,	a	nakoniec	samotné	
povolenie	–	podľa	poznámky	k	príkladu.	Výškové	obmedzenie	sa	štandardne	udáva,	v	prípade	
letu	po	okruhu	sa	však	nemusí,	nakoľko	okruh	sa	zvykne	vykonávať	na	1000ft	AGL	(v	letovom	
pláne	sa	toto	udáva	do	poľa	požadovanej	výšky	ako	VFR).	Ak	pilot	bude	žiadať	o	let	vyššie,	
v	takom	prípade	v	povolení	uvedieme	za	informáciou	pre	odlet	ešte	výškové	obmedzenie	
(maximálne	stúpanie)	podľa	potreby	a	s	ohľadom	na	koordináciu	so	stanovišťom	APP.	Snaha	je	
samozrejme	pilotovi	čo	možno	najviac	vyhovieť	a	nie	ho	zbytočne	obmedzovať.

	 Situácia	môže	nastať	aj	inak.	Pilot	v	prvotnej	komunikácii	môže	navyše	žiadať	o	skúšku	
spojenia	(overenie	kvality	rádiového	spojenia).	Potom	úvodná	komunikácia	môže	vyzerať	
nasledovne:

Pilot:	“Piešťany veža, tu OMKKT, skúška spojenia.”

Veža:	“OMKKT, Piešťany veža, počujem za 5.”

Pilot:	“Rozumiem, OMKKT.”

Pilot: „Piešťany veža, OMKKT typ Cessna 172, VFR do Piešťan, miestna letová činnosť – okruhy, 
žiadam o povolenie letového plánu.“

Veža:	“OMKKT, (prečítame aktuálnu informáciu METAR), dráha v používaní 01, povolení ako 
VFR do Piešťan, ľavé okruhy, nastavte odpovedač 3225.”
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	 Možností	je	viac,	letové	povolenie	má	však	stálu	povahu.	Skúška	spojenia	funguje	tak,	že	
ohodnotíme	od	1	–	5	kvalitu	spojenia,	pričom	5	znamená	výborné,	1	–	veľmi	zlé.	V	prípade	letu	
VFR,	ktorý	nebude	točiť	okruhy,	ale	po	vzlete	žiada	napr.	vyhliadkový	let	niekde	v	priestore,	
popr.	výstup	z	nášho	priestoru	a	let	niekam	preč,	vyzerá	povolenie	nasledovne:

Pilot: „Piešťany veža, OMKKT typ Cessna 172, VFR do Piešťan / Žiliny, miestna letová činnosť / 
cez výstupný bod Beckov, 1000 stôp nad terénom, žiadam o povolenie letového plánu.“

Veža: „OMKKT, Piešťany veža, (prečítame aktuálnu informáciu METAR), dráha v používaní 01, 
ste povolení ako let VFR na miestnu letovú činnosť, po vzlete sa zaraďte do ľavého okruhu 
dráhy 01 / do Žiliny, po vzlete pokračujte priamo na výstupný bod Beckov, nastavte odpovedač 
3225.“ 3

1 Pre takéto povolenie platí všeobecne nasledujúci formát: „volací znak (OMKKT), 
počasie a dráha v používaní (prečítame METAR a uvedieme aktívnu dráhu v prípade, 
že  na letisku nie je k dispozícii informácia ATIS), povolený do (medza povolenia – 
buď destinácia alebo výstupný bod), pravé/ľavé okruhy popr. iný postup pre odlet, 
maximálne stúpanie (ak je potrebné) a nakoniec kód odpovedača SSR.

2 Poznámka: Pre lety VFR  sa na našom území v praxi používa častejšie slovenský 
jazyk. 

3 Na výstupný bod povoľujeme predovšetkým lety bez letového plánu. V prípade 
podaného letového plánu uprednostňujeme povolenie podľa neho. Na sieti IVAO však 
pilot musí podať vždy letový plán, inak dôjde po nejakom čase k jeho automatickému 
odpojeniu zo siete. Lety bez letového plánu na IVAO fungujú teda tak, že pilot uvádza 
do poľa „ROUTE“ informáciu, že sa v skutočnosti jedná o let bez podaného letového 
plánu.

 Princíp	pridelenia	odletu	spočíva	v	systéme,	ktorý	chceme	mať.	Ak	máme	vzlet	z	dráhy	01	
a	chce	vystupovať	od	nás	cez	Beckov,	potom	je	logické	udeliť	odletu:	„Po	vzlete	pokračujte	priamo	
na	výstupný	bod	Beckov.“,	nakoľko	sa	nachádza	v	tomto	smere.	Ak	sa	ale	prevádzka	bude	chcieť	
nejako	pohybovať	po	našom	priestore,	alebo	smeruje	na	výstupný	bod	niekam,	kde	je	nutné	
točiť,	je	dobré	si	odlety	a	aj	prílety	
separovať	 cez	 okruh.	 Odlietajúcej	
prevádzke	 zadáme	 inštrukciu	
na	 odlet	 v	 podobe:	 „Po	 vzlete	 sa	
zaraďte	 do	 ľavého	 okruhu	 dráhy	
01.“,	 a	 keď	 prevádzka	 v	 okruhu	
potom	 dosiahne	 vhodnú	 polohu	
pre	 jeho	 opustenie,	 dostane	 od	
nás	inštrukciu:	„Pokračujte	priamo	
výstupný	bod	Leopoldov“.	

Celkovo	 systém	 pre	 používanie	
dráhy	01	na	vzlet/pristátie	a	ľavého	
okruhu	 pre	 priblíženie	 a	 odlet	 na	
nej	teda	vyzerá	nasledovne	ako	je	
uvedené	na	obrázku.	

ÚVOD
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	 Z	obrázku	vidíme,	že	okruh	nám	umožňuje	vytvorenie	riadeného	toku	prevádzky	
VFR.	Môžeme	pomocou	neho	odriadiť	prevádzku	VFR	na	ľubovoľný	bod,	alebo	naopak	–	z	
ľubovoľného	bodu	prevádzku	priblížiť	na	dráhu	pre	pristátie	(skutočne	nemusí	ísť	nevyhnutne	
len	o	vstupné/výstupné	body,	prevádzku	môžeme	zaradiť	do	okruhu	z	akejkoľvek	polohy	v	
CTR).	Prevádzka	dostane	inštrukcie	na	zaradenie	sa	do	konkrétnej	polohy	v	okruhu	(žlté	šípky)	
alebo	po	vzlete	a	zaradení	sa	do	okruhu	ju	z	neho	vyvedieme,	keď	nám	to	bude	najlepšie	
vyhovovať	(zelené	šípky).	Samotný	okruh	a	pohyb	v	ňom	je	zakreslený	červenou	farbou	a	
šípkami.	

	 Obrázok	popisuje	najčastejší	zaužívaný	postup	pre	ľavý	okruh	dráhy	01.	Pre	vstup/
výstup	na	bod	Bojná	by	sa	samozrejme	viac	hodilo	použite	pravého	okruhu.	Situácia	vždy	
bude	založená	na	rovnakom	princípe	odletu/príletu	a	iste	nie	je	zložité	si	to	predstaviť	pri	inej	
dráhovej	konfigurácii	pre	vzlet	a	pristátie	resp.	inom	používanom	okruhu.	

V	tomto	momente	je	viac	než	žiadúce	uviesť	správnu	terminológiu	jednotlivých	častí	okruhu,	
aby	sme	vedeli	prevádzke	jasne	povedať,	čo	vlastne	od	nej	žiadame.	Všetky	polohy	popisuje	
nasledujúci	obrázok.

Celý	okruh	je	rovnobežníkový	útvar,	ktorý	pozostáva	zo	4	zatáčok	(popísané	zelenou)	a	ich	
spojníc	(popísané	červenou).	V	prípade	absolvovania	celého	okruhu	prejdeme	postupne	
všetkými	deviatimi	polohami	ako	je	znázornené	na	obrázku.
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Niekoľko	príkladov	použitia	týchto	polôh	pre	inštrukcie	v	praxi:

Veža:	„OMKKT zaraďte sa do polohy po vetre ľavého okruhu dráhy 01.“ (OMKKT	sa	nachádza	
niekde	v	CTR,	popr.	do	neho	vstupuje	a	má	zámer	pristáť	na	dráhe)

Veža: „OMINO vyčkávajte v druhej zatáčke ľavého okruhu dráhy 01.“ (OMINO	je	v	okruhu,	ale	
z	prevádzkových	dôvodov	ho	musíme	zdržať,	bude	tak	krúžiť	do	nášho	odvolania	v	tejto	
polohe)	

Veža: „OMZLO, ohláste finále dráhy 01.“ (OMZLO	sa	nachádza	na	okruhu	a	má	zámer	pristáť	
na	dráhe,	my	sa	takto	necháme	upozorniť	od	pilota	na	poslednú	polohu	v	okruhu	pred	
pristátím)

Za	krátku	zmienku	stojí	ešte	fakt,	že	rozlišujeme	dlhé	a	krátke	finále.	Rozdiel	je	vo	vzdialenosti	
od	prahu	dráhy.	Nie	je	v	tomto	prípade	definovaná	konkrétna	hranica,	ale	za	prevádzku	na	
krátkom	finále	určite	považujeme	takú	prevádzku,	ktorá	sa	nachádza	v	blízkosti	od	prahu	
dráhy	(2-3	NM),	alebo	ho	v	krátkom	čase	dosiahne	(do	minúty).	Za	dlhé	finále	sa	považuje	
prevádzka,	ktorá	sa	nachádza	od	prahu	dráhy	relatívne	ďaleko	(6-7	NM	a	viac).	V	ostatných	
prípadoch	sa	používa	pojem	finále.	

2.4.1.3					POVOLENIA	ÚKONOV	NA	DRÁHE

Medzi	ďalšiu	oblasť,	kde	sa	vydáva	povolenie	sú	úkony	na	dráhe.	Patrí	sem	povolenie	na	vzlet	
(take-off	clearance),	pristátie	(landing	clearance),	nízky	prelet	(low	pass),	letmé	pristátie	a	vzlet	
(touch	and	go)	a	pristátie	s	následným	vzletom	(full	stop	&	go).	Vstup	na	dráhu	a	rolovanie	
na	stojánku/dráhu	sa	vždy	dáva	ako	inštrukcia	(vstúpte	na	dráhu	01/	line	up	runway	01	...	).	
Rolovanie	späť	po	dráhe	sa	naopak	vo	väčšine	prípadov	schvaľuje	(späť	po	dráhe	schválené,	
backtrack	approved).	Ako	inštrukcia	sa	vydáva	len	podľa	potreby,	ak	to	od	pilota	vyslovene	
požadujeme.

Všeobecne	platí,	že	povolenie	sa	dáva	len	pri	špecifických	situáciách	(zmienené	úkony	na	
dráhe,	letové	povolenia,	vstup	do	CTR	a	povolenie	na	priblíženie	(vydáva	APP));	vo	všetkých	
ostatných	prípadoch	sa	udeľuje	buď	inštrukcia	alebo	schválenie.	Inštrukcia	sa	od	schválenia	líši	
tým,	že	ju	pilot	musí	vykonať	okamžite,	v	prípade	schválenia	je	to	na	pilotovi	(kedy	a	či	vykoná).

Povolenia	na	dráhe	majú	tak	isto	špecifickú	zaužívanú	formu.	Prvý	ide	vždy	volací	znak,	
následne	informácia	o	vetre,	dráhe	a	potom	úkone	(pričom	samotné	slovo	„povolené“	vždy	
zaznieva	ako	posledné	v	poradí):

Veža: „OMKKT, vietor z 320 stupňov, 5 uzlov, dráha 01, pristátie povolené.“

Tower: „OMKKT, wind from 320 degrees, 5 knots, runway 01 cleared to land.“
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V	istých	prípadoch,	keď	nemôžeme	vydať	povolenie	okamžite	(z	dôvodu	vzletu	na	dráhe	alebo	
ďalšej	prevádzky	pred	našou),	sa	môže	povolenie	rozdeliť	do	2	častí:

1.	 „OMKKT,	vietor	z	320	stupňov,	5	uzlov,	dráha	01	pokračujte	v	priblížení.“
2.	 „OMKKT,	dráha	01	pristátie	povolené.“

Je	celkom	logické,	že	druhú	časť	povolenia	vydáme,	až	keď	budeme	mať	dráhu	voľnú.	Na	dráhe	
sa	v	prípade	vydania	povolenia	nesmie	vyskytovať	žiadna	iná	prevádzka	až	do	momentu,	
kým	povolená	prevádzka	nevykoná	svoj	zámer	na	dráhe	a	dráhu	znovu	neuvoľní.	V	prípade,	
že	by	nastala	po	vydaní	povolenia	na	pristátie	napr.	runway	incursion	(nepovolený	vstup	na	
dráhu	iným	lietadlom	alebo		follow	me	car),	tak	pre	lietadlo	na	priblížení	okamžite	vydávame	
inštrukciu	na	prelet	(Go	Around):

Veža: „OMKKT, vykonajte prelet, runway incursion.“

2.4.1.4						POVOLENIE	PRE	VSTUP	DO	PRIESTORU	CTR

	 VFR	prevádzka	pred	vstupom	od	riadeného	okrsku	cez	VFR	výstupné	body	musí	
žiadať	riadiaceho	o	povolenie	vstupu	do	tohto	priestoru.	Bez	povolenia	takáto	prevádzka	do	
priestoru	nesmie	vkročiť.

Povolenie	v	praxi	vyzerá	nasledovne:

Pilot: “Piešťany veža, tu OMKKT Cessna 172, dve minúty do vstupného bodu Leopoldov, výška 
1000 stôp nad terénom, QNH 1019, žiadame vstup do vášho priestoru a následne pristátie na 
letisku.“

Veža:	„OMKKT Piešťany veža, (prečítame aktuálnu informáciu METAR), dráha v používaní 01, 
máte povolený vstup do priestoru CTR Piešťany, po Leopoldove pokračujte priamo na finále 
dráhy 01, maximálne 1000 stôp nad terénom, nastavte odpovedač 6730 4 .“

Pilot: „Rozumiem, informáciu METAR prijal, QNH XXXX 5  vstup do CTR Piešťany povolený, 
po minutí Leopoldova pokračujem na finále dráhy 01, maximálne 1000 stôp nad terénom, 
odpovedač 6730. OMKKT.“

4 Odpovedač prideľujeme, ak stroj žiaden priradený nemá (letí s odpovedačom 7000), 
popr. ak je potrebné ho prideliť. Kód vyberáme podľa aktuálnej Infocard (dostupné 
na stránkach ivao.sk). 

5 Pilot zopakuje hodnotu QNH prečítanú riadiacim.
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2.4.1.5					ŠPECIFIKÁ	PREVÁDZKY	VFR

2.4.1.5.1					PODMIENKY	PRE	LET	VFR,	ZVFR

Prevádzku	môžeme	povoliť	ako	VFR	len	v	prípade,	že	sú	splnené	podmienky	VMC	(Visual	
Meteorological	Conditions)	pre	riadené	priestory	CTR:

1.	 Horizontálna	dohľadnosť	musí	byť	viac	ako	5000	m	a	súčasne	základňa	oblačnosti	
BKN/OVC	nesmie	klesnúť	pod	1500	ft.	V	prípade,	že	sa	nám	napriek	nesplneniu	
limitov	VMC	hlási	prevádzka	so	žiadosťou	o	let	VFR,	reagujeme	nasledovne:

Pilot:	„Piešťany veža, tu OMKKT Cessna 172, žiadam o povolenie letu VFR do Žiliny“

Veža: „OMKKT Piešťany veža, nemôžem povoliť ako VFR, horizontálna dohľadnosť 4000m. 
Ozámte vaše zámery.“

Pilot: „Rozumiem, žiadam povolenie ako zvláštny let VFR. “ 6

Veža: “OMKKT ste povolený ako zvláštny let VFR, dráha v používaní 01 ...“

Povolenie	bude	nasledovať	v	tomto	prípade	už	rovnako	ako	v	predošlých	príkladoch.	Zvláštny	
let	VFR	sa	líši	od	obyčajného	letu	VFR	hneď	v	niekoľkých	ohľadoch:

• Platia	preň	znížené	podmienky	VMC –	horizontálna	dohľadnosť	musí	byť	viac	ako	1500	m
• Tento	let	je	povoľovaný	len	v	CTR	7	pričom	tento	priestor	musí	opustiť (ZVFR	nesmú	

vykonávať	miestnu	letovú	činnosť,	letecké	práce,	školiace	lety	ani	lety	v	noci	–	hodí	sa	len	v	
prípadoch,	kedy	sú	na	letisku	zhoršené	podmienky	a	pilot	odtiaľ	chce						odletieť/tam	pristáť)

• Tento	let	separujeme	ako	lety	IFR (t.j.	nemôžeme	separovať	len	na	základe	informácie	o	
prevádzke)

• APP	musí	tento	len	povoliť,	keďže	bude	zodpovedať	za	jeho	separáciu

V	ostatných	ohľadoch	je	tento	let	identický	s	letom	VFR.

	 V	prípade,	že	pilot	žiada	povolenie	ako	let	VFR	a	meteorologické	podmienky	nevyhovujú	
ani	pre	zvláštny	let	VFR,	v	takom	prípade	sa	jedná	zrejme	o	kaskadéra	popr.	pilota	pod	
vplyvom	omamných	látok,	a	let	preto	nepovoľujeme.	Súčasne	sme	ale	povinní	oznámiť	mu	
dôvod	nepovolenia	letu	(konkrétnu	hodnotu	dohľadnosti	alebo	základne	oblačnosti	BKN,	
OVC).	Pre	oblačnosti	FEW	a	SCT	sa	nepoužíva	termín	základňa	oblačnosti,	ale	výška	oblačnosti	
a	na	tú	sa	žiadne	limity	nevzťahujú.	Na	IVAO	sa	však	môže	stať,	že	pilot	má	nastavené	vlastné	
počasie.	V	prípade,	že	sa	dokáže	v	takomto	počasí	separovať	vizuálne,	let	môžeme	povoliť.

6 Je samozrejme žiadúce, aby pilot nebol upozorňovaný riadiacim na takéto 
podmienky a sám rovno žiadal o ZVFR. Na sieti IVAO je ale možné sa stretnúť aj s 
pilotmi, ktorí toto neovládajú.

7 Mimo CTR platia iné VMC, ktoré pilot musí dodržovať (jednotlivé VMC v závislosti od 
priestoru a výšky sú ľahko dohľadateľné online)
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2.4.1.5.2						INFORMÁCIE	O	PREVÁDZKE

	 Obyčajná	prevádzka	VFR	(nie	ZVFR)	je	závislá	od	riadiaceho	na	podávaní	informácií	o	
okolitej	prevádzke.	VFR	sa	separuje	vizuálne,	a	preto	musí	mať	vizuálny	kontakt	s	druhým	
lietadlom,	aby	sa	mu	dokázala	vyhnúť.	Pre	zaručenie	úspechu	tohto	manévru	je	nevyhnutné,	
aby	vizuálny	kontakt	mala	celkom	logicky	aj	druhá	prevádzka	VFR.	

	 Informáciu	o	prevádzke	vydávame	vždy,	kedy	vzniká	možnosť	potenciálneho	konfliktu.	
Nemusí	nevyhnutne	ísť	o	protismerný	let.	Stačí,	keď	sa	dve	prevádzky	vyskytujú	v	jednom	
priestore	(napr.	v	okruhu),	popr.	hrozí	ich	zblíženie	(na	jednej	trati).

	 Informácia	o	prevádzke	má	rovnako	stálu	formu.	Pre	lety	VFR	je	dôležité	do	nej	
predovšetkým	uviesť,	kde	sa	druhá	prevádzka	nachádza	(akú	má	polohu	a	výšku).	Podľa	
možností	môžeme	uviesť	aj	aké	sú	jej	zámery	(nie	je	však	nutné).	Môže	vyzerať	nasledovne:

Veža: „OMKKT, po Leopoldove pokračujte na finále dráhy 01. Informácia o prevádzke: Zlín 143  
po vetre ľavého okruhu dráhy 01, 1000 stôp nad terénom.“ 

Pilot:	„Rozumiem, po Leopoldove pokračujem na finále dráhy 01, informáciu o prevádzke som 
prijal, zatiaľ nevidím, OMKKT.“

Veža: „OMZLO informácia o prevádzke: Cessna 172 nad Leopoldovom, 1000 stôp nad terénom, 
pokračuje na finále dráhy 01.“

Pilot: „Piešťany veža rozumiem, prevádzku mám v dohľade. OMZLO.“

	 V	tomto	momente	závisí	postup	riadiaceho	od	vzdialenosti	lietadiel.	Ak	je	dostatočne	
veľká,	počkáme,	či	OMKKT	uvidí	OMZLO.	Ak	je	dobré	počasie	a	jedna	prevádzka	už	druhú	vidí,	
je	to	veľmi	pravdepodobné,	že	čoskoro	uvidí	aj	tá	druhá	prvú.	Ak	k	tomu	skutočne	dôjde,	je	
to	z	pohľadu	riadiaceho	„čistá“	situácia	–	prevádzky	sa	musia	vyhnúť	na	základe	poskytnutej	
informácie.	

	 V	prípade,	že	k	vizuálnemu	kontaktu	nedôjde,	piloti	sa	môžu	rozhodnúť	pozmeniť	
let	alebo	požiadať	napr.	radu	na	vyhnutie.	V	tomto	prípade	môžeme	urobiť	aj	niektorú	z	
nasledujúcich	možností:

1.	 Jednu	z	prevádzok	pozdržíme	na	určitej	polohe	
2.	 OMZLO	môže	okruh	natiahnuť	(predĺžiť	polohu	po	vetre	a	na	finále	sa	zaradiť	až	

neskôr) 

8 Ak by sme túto informáciu podávali letu IFR, pred typ lietadla uvádzame, že sa jedná 
o let VFR („VFR Zlín 143“) 

9 V tomto prípade je nutné dať pozor na malé (a teda pomalé) stroje, pretože pri 
predlžovaní polohy po vetre im môže návrat na finále trvať príliš dlho. V prípade 
IFR príletov (spravidla väčších a rýchlejších strojov) sa nám toto môže vypomstiť a 
pomalší let VFR budeme nútení z finále zase vrátiť na okruh. Preto je lepšie k tomuto 
riešeniu pristupovať s ohľadom na ostatnú prevádzku očakávanú na letisku.
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V	prvom	prípade	ak	sa	rozhodneme	pozdržať	OMZLO,	môže	situácia	v	praxi	vyzerať	
nasledovne:

Veža: „OMZLO, z prevádzkových dôvodov vyčkávajte pravou zatáčkou v polohe po vetre ľavého 
okruhu dráhy 01 .“ 10

Pilot: „Rozumiem, vyčkávam pravou zátačkou  v tretej okruhovej zatáčke, OMZLO.“

...	(OMKKT	sa	medzitým	priblíži	k	dráhe,	veža	vydáva	znovu	informáciu	o	prevádzke	–	ak	sa	
piloti	vidia,	vydáva	pre	OMZLO	inštrukciu:	„Pokračujte	s	vlastnou	separáciu	na	finále	dráhy	
01.“,	ak	nie	–	veža	vyčká,	kým	medzi	pilotmi	nebude	zabezpečený	rozstup	a	vydá	nasledujúcu	
inštrukciu)

Veža: „OMZLO, pokračujte na finále dráhy 01.“
 
Pilot: „Pokračujem na finále dráhy 01, OMZLO.“

 
 Vzniknutú	situáciu	vidíme	na	nasledujúcom	obrázku.	
Zelené	šípky	predstavujú	približný	pohyb	vyčkávania	OMZLO	
v	 polohe	 po	 vetre	 ľavého	 okruhu	 dráhy	 01	 (prevádzka	
vykonáva	360	stupňové	otočky	do	odvolania	–	tzv.	orbity)	11	
,	zatiaľ	čo	oranžová	šípka	predstavuje	neobmedzený	pohyb	
OMKKT	z	Leopoldova	na	finále	a	následne	dráhu.	Mohli	by	
sme	 sa	 rozhodnúť	 naopak	 a	 nechať	 vyčkávať	 OMKKT	 nad	
Leopoldovom	–	v	takom	prípade	by	jeho	pohyb	vyčkávania	
bol	rovnaký	ako	zmienené	vyčkávanie	OMZLO	v	polohe	po	
vetre,	akurát	by	bol	vykonávaný	nad	Leopoldovom.	OMZLO	
by	 v	 tom	prípade	pokračoval	 neobmedzene	po	okruhu	na	
finále	a	dráhu.

V	druhom	prípade	vyzerá	prax	nasledovne:

Veža: „OMINO, z dôvodu prevádzky predĺžte po vetre ľavého 
okruhu dráhy 01, pre točenie na finále zavolám.“

Pilot: „Predlžujem po vetre ľavého okruhu dráhy 01. OMINO.“

...	(OMKKT	sa	medzitým	priblíži	k	dráhe,	veža	opäť	vydáva	informáciu	o	prevádzke	–	ak	sa	
piloti	vidia,	vydáva	pre	OMINO	inštrukciu:	„Pokračujte	s	vlastnou	separáciu	na	finále	dráhy	
01.“,	ak	nie	–	veža	vyčká,	kým	medzi	pilotmi	nebude	zabezpečený	rozstup	a	vydá	nasledujúcu	
inštrukciu)

10 Zvolenou polohou môže byť aj iné miesto. Dokonca aj konkrétnejšie: na úrovni 
prahu dráhy, pred treťou okruhovou zatáčkou, atď.

11 Frazeologicky sa pojem „orbit“ vždy spája s krúžením bez prestávky, zatiaľ čo 
otočka  („make 360“) sa chápe vždy ako jedna



w w w.ivao.sk 17

VEŽOVÉ	RIADENIE	NA	LETISKU	PIEŠŤANY	

Veža: „OMINO, pokračujte na finále dráhy 01.“

Pilot: „Pokračujem na finále dráhy 01, OMINO.“

 
	 Vzniknutú	 situáciu	 vidíme	 rovnako	 na	
nasledujúcom	obrázku.	V	tomto	prípade
OMZLO	 (znovu	 zelená)	 okruh	 „predlžuje“	 a	 pre	
tretiu	zatáčku	čaká	na	našu	inštrukciu.	Je	to,	dá	
sa	povedať,	pohodlnejší	manéver	pre	pilota	než	
neustále	krúženie	na	jednom	mieste.

	 Dôležité	je	vedieť	správne	odhadnúť,	kedy	
pilotovi	 zadať	 točenie	 –	 aby	 na	 jednej	 strane	
rozstup	medzi	prevádzkami	bol	stále	bezpečný,	
ale	na	druhej,	aby	nedochádzalo	k	zbytočnému	
zdržaniu.	Toto	je	však	vecou	praktickej	skúsenosti	
riadiaceho.	12

	 Vidíme,	 že	 situácia	 sa	 všeobecne	 dá	 na	
základe	 okruhovej	 separácie	 ľahko	 vyriešiť.	 Je	 preto	 viac	 než	 vhodné	 tento	 druh	 separácie	
využívať.

2.4.1.5.3					INFORMÁCIA	O	PREVÁDZKE	IFR

	 V	prípade	informácie	o	prevádzke	IFR	sa	situácia	bude	líšiť.	Jednak	samotná	IFR	prevádzka	
nepotrebuje	žiadne	informácie	o	letoch	IFR	(je	separovaná	riadiacim)	a	jednak	VFR	ju	dostáva	
v	 tomto	prípade	skôr	 len	 informačne	 (rovnako	ako	 IFR	dostáva	 informáciu	o	prevádzke	VFR).	
T.j.	napriek	potvrdeniu	vizuálneho	kontaktu	sa	snažíme	situáciu	naďalej	kontrolovať.	Aj	tu	však	
môžeme	využiť	schopnosti	VFR	prevádzky	sa	vizuálne	sama	separovať.	Napríklad	ak	máme	na	
finále	01	IFR	prílet,	môžeme	VFR	prevádzke	na	okruhoch	zadať	nasledujúcu	inštrukciu:

Veža: „OMINO, informácia o prevádzke: ATR-42 spoločnosti ČSA na finále dráhy 01.“

Pilot: „Rozumiem, informáciu prijal, prevádzka v dohľade, OMINO.“

Veža:  „OMINO za prevádzkou sa zaraďte na finále dráhy 01.“

Pilot: „Za prevádzkou na finále 01. OMINO.“

12 Z uvedených dvoch modelových prípadov je však správnejší ten prvý, pretože 
prevádzka na okruhu má prednosť voči prevádzke doňho vstupujúcej (bez ohľadu 
na to, z ktorej strany). Druhá modelová situácia slúži skorej ako všeobecný príklad 
možného vytvorenia rozstupu, aplikovateľný hlavne na prípady, kedy obe prevádzky 
už sú na okruhu.  
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	 V	tomto	prípade	má	VFR	prevádzka	vizuálny	kontakt	s	letúnom	ATR-42	a	bude	sa	
vizuálne	snažiť	od	neho	separovať.	IFR	prevádzku	môžeme	o	tom	informovať,	ak	je	to	potrebné	
(hlavne	ak	je	VFR	v	priestore	priblíženia	alebo	blízkosti	letiska)	a	ak	je	reálne,	aby	sa	mohli	
vidieť.	Musíme	však	vývoj	situácie	sledovať	a	zasiahnuť	v	prípade,	že	sa	vymkne	kontrole.	V	
prípade,	že	chceme	informovať	IFR	prevádzku,	je	vhodnejší	iný	spôsob	podania	informácie:

Tower: „CSA459L, traffic information – VFR Cessna 172 is on your 11 o’clock, 4 miles at 1000 ft 
AGL.“

Pilot: „Roger, traffic information copy, we have traffic in sight.“

	 Rozdiel	spočíva	v	tom,	že	IFR	prevádzka	nemusí	poznať	dobre	priestor	CTR	a	jeho	
časti,	tak	je	spravidla	výhodnejšie	použiť	tento	„hodinový“	systém	(s	výnimkou	okruhov	–	
vtedy	udávame	informáciu	predošlým	spôsobom,	pretože	okruh	pozná	každý	pilot).	Hodina	
v	tomto	prípade	určuje	smer	k	hlásenej	prevádzke	spôsobom,	kedy	si	predstavíme	smer	
letiaceho	stroja	(ktorému	podávame	informáciu)	zosúladený	s	hodinovým	ciferníkom	tak,	aby	
bol	zhodný	s	12-ou	hodinou.	Takže	ak	hlásime	prevádzke	druhú	prevádzku	na	12	hodinách,	
znamená	to,	že	prevádzka	sa	nachádza	priamo	pred	ňou.	6	hodina	znamená	priamo	za	ňou,	3	
hodina	90	stupňov	napravo	atď.

	 V	každom	prípade	však	platí,	že	IFR	prevádzka	má	prednosť	pred	VFR	prevádzkou.	
Pokiaľ	teda	dochádza	k	potenciálnemu	konfliktu	dvoch	zámerov,	uprednostňujeme	vždy	IFR	
prevádzku	a	pre	VFR	navrhujeme	iné	riešenie,	popr.	ak	sa	inak	nedá,	tak	zdržujeme.		

2.4.1.5.4					OPRAVY	PROBLEMATICKÝCH	SITUÁCIÍ

	 Napriek	tomu	všetkému	sa	môže	stať,	že	vznikne	konfliktná	situácia,	či	už	z	dôvodu	
nedodržania	daných	inštrukcií	pilotom	alebo	z	dôvodu	nedostatočného	odhadnutia	situácie	
riadiacim.	V	takom	prípade	je	nutné	okamžite	zasiahnuť.	V	prvom	rade	je	dôležité	si	uvedomiť	
priority	(IFR	má	vždy	prioritu	voči	VFR,	prevádzka	vo	vzduchu	prioritu	voči	tej	na	zemi	atď.)	a	na	
základe	toho	nariadiť	konkrétnej	prevádzke	nápravné	opatrenie.	

	 Častým	javom	je	napr.	stretnutie	sa	VFR	prevádzok	na	finále	s	príliš	malým	rozstupom,	
kedy	je	zrejmé,	že	jedna	z	nich	nebude	môcť	vykonať	pristátie.		V	takom	prípade	môžeme	
niektorej	z	prevádzok	nariadiť	vykonanie	jednej	ľavej	/	pravej	360°	zatáčky		(jedného	orbitu)	na	
finále,	pričom	potom	prevádzka	bude	normálne	pokračovať	v	priblížení:

Veža: „OMZLO z vykonajte jeden ľavý orbit, následne pokračujte v priblížení.

	 Ďalšou	možnosťou	je	riadenie	rýchlosti	pilota.	Tento	spôsob	sa	však	využíva	až	keď	
ostatné	zlyhávajú,	alebo	z	nejakého	dôvodu	nie	sú	vhodné	(a	súčasne	APP	s	tým	súhlasí,	
hlavne	pre	prílety,	ktoré	prichádzajú	už	separované	od	APP).	Najčastejšie	v	prípade	príliš	
malého	rozstupu	na	finále	používa	pojem	„rýchlosť	konečného	priblíženia“	(final	approach	
speed),	čo	je	minimálna	rýchlosť,	ktorou	sa	pilot	približuje	v	pristávacej	konfigurácii	lietadla	
(vztlakové	klapky	+	podvozok	vysunuté).
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Inštrukcia	bude	vyzerať	nasledovne:

Veža: „OMZLO spomaľte na rýchlosť konečného priblíženia, ste v poradí číslo 2 na pristátie.”

Tower:	„CSA459L reduce to final approach speed, you are number 2 for landing.”

	 V	tomto	prípade	predpokladáme	na	finále	2	prevádzky,	kde	prvá	má	udelené	povolenie	
na	pristátie	a	druhá	sa	začína	približovať	na	vyššej	rýchlosti.	Rýchlostné	obmedzenia	platia	do	
preletu	4NM	od	dráhy	a	do	2NM	od	prahu	dráhy	musí	byť	vydané	povolenie	na	pristátie	alebo	
inštrukcia	na	pokračovanie	pre	druhu	prevádzku,	inak	vykoná	prelet.

Situácia	však	môže	byť	riešená	aj	opačne	–	urýchlením	prevádzky	s	prioritou:

Veža: „OMKKT urýchlene opustite dráhu.”

Tower: „CSA459L expedite vacating runway.”

	 Z	pochopiteľných	dôvodov	nemôžeme	príliš	zasahovať	do	rýchlosti	priblíženia	
spôsobom,	že	by	sme	žiadali	jeho	navýšenie	a	tlačili	tak	pilota	do	priblíženia	na	vysokej	
rýchlosti.	Môžeme	však	žiadať	o	urýchlenie	bežných	úkonov	ako	je	uvoľňovanie	dráhy,	
zaradenie	sa	na	finále	atď.	Urýchľovanie	úkonov	však	prirodzene	súvisí	so	zvýšeným	stresom	
pilota,	ako	aj	riadiaceho,	takže	toto	je	rozhodne	posledná	možnosť,	ku	ktorej	sa	uchyľujeme.	

	 Vidíme,	že	riešení	je	vždy	viacej.	Pre	správnu	a	dostatočne	rýchlu	reakciu	riadiaceho	je	
však	potrebný	istý	cvik	a	priestorová	predstavivosť	riadiaceho.

2.4.1.5.5					MIESTNA	LETOVÁ	ČINNOSŤ,	ÚMYSLY	PILOTA

	 Častým	javom	u	letov	VFR	je	MLČ.	Môže	ísť	o	vyhliadkový	let	v	priestore	alebo	
jednoducho	len	o	let,	ktorého	trať	tvoria	mestá	a	obce.	V	tomto	prípade	sa	nijako	riadenie	
letu	nelíši	od	riadenia	letu	na	okruhu	–	akurát	namiesto	terminológie,	ktorú	používame	pre	
označovanie	častí	okruhu,	použijeme	samotné	názvy	obcí	z	trate	(napr.	“Pokračujte	nad	
Beckov,	vyčkávajte	do	odvolania.“	–	vyčkávanie	nad	mestom	Beckov	bude	mať	rovnaký	efekt,	
ako	vyčkávanie	napr.	v	tretej	okruhovej	zatáčke,	akurát	to	bude	na	inej	polohe).	Niekedy	piloti	
žiadajú	činnosť	v	istom	vymedzenom	priestore.	

Môže	to	byť	napr.	priestor	mesta	Piešťany	13	a	komunikácia	môže	vyzerať	nasledovne:

Pilot:	„Piešťany veža, OMKKT žiadam pokračovať z okruhu nad mesto Piešťany, miestna 
činnosť zhruba 5 minút.“

Veža:	„Rozumiem, OMKKT pokračujte priamo nad mesto, ohláste ukončenie miestnej činnosti.“

Pilot: „Pokračujem nad mesto, ohlásim ukončenie miestnej činnosti. OMKKT.“

...	(pilot	pokračuje	nad	mesto,	kde	trávi	okružným	letom	5	minút)
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Pilot:	„Miestnu	činnosť	ukončil,	OMKKT.“

Veža:	„OMKKT,	rozumiem,	aké	sú	vaše	ďalšie	úmysly?“

Pilot:	„Žiadam	pokračovať	do	ľavého	okruhu	dráhy	01,	s	následným	letmým	pristátím	a	
vzletom.	OMKKT.“

Veža:	„OMKKT	rozumiem,	zaraďte	sa	do	ľavého	okruhu	dráhy	01	do	polohy	po	vetre.“

Pilot:	„Pokračujem	do	polohy	po	vetre	ľavého	okruhu	dráhy	01,	OMKKT.“

Princípom	je	pýtať	sa	pilota	na	jeho	zámer,	pokiaľ	ho	nepoznáme	alebo	sa	chceme	uistiť,	či	
sme	počuli	dobre:

Veža:	„OMKKT	potvrďte,	žiadate	letmé	pristátie	a	vzlet?“

Pilot:	„Potvrdzujem,	letmé	pristátie	a	vzlet.	OMKKT.“	

Veža:	„OMKKT	rozumiem,	pokračujte	na	finále	dráhy	01.“	14

	 Pre	riadiaceho	je	mimoriadne	dôležité	mať	prehľad	o	zámeroch	pilota.	Môžeme	sa	preto	
pokojne	pýtať	aj	viackrát,	ak	si	nie	sme	istí.	V	letectve	vždy	platí,	že	bezpečnosť	prevádzky	je	
pred	všetkým	ostatným.

2.4.1.5.6					PRELAĎOVANIE	LETOV	VFR	NA	INÝCH	RIADIACICH/UNICOM

	 Let	VFR	ladíme	na	okolitého	riadiaceho	len	v	prípade,	že	pri	opustení	CTR	priestoru	bude	
pokračovať	do	priestoru	iného	riadiaceho	(viď.	Rozdelenie	vzdušného	priestoru	a	pôsobnosti	
okolitých	riadiacich).	Napr.	pri	opúšťaní	cez	Leopoldov	prelaďujeme	let	VFR	na	LZIB_APP	jedine	
ak	je	jeho	požadovaná	výška	na	Leopoldove	a	ďalej	viac	ako	1000	ft	AGL:

Veža:	„OMZLO,	prejdite	na	Štefánik	radar,	134.925.“

Pilot:	„Prechádzam	na	Štefánik	radar,	134.925.	OMZLO.	“

Ak	je	let	na	výstupnom	bode	do	1000	ft	AGL	vydávame	nasledujúcu	inštrukciu:

Veža:	„OMZLO,	zmena	frekvencie	schválená.“

 Či	pilot	preladí	a	kam	je	už	na	ňom.	V	prípade	Beckova	ladíme	vždy	takýmto	spôsobom,	
nakoľko	tam	je	LZBB_CTR	susediacim	ATC,	ale	až	od	výšky	8000	ft	(náš	priestor	siaha	len	do	5000ft).	
Pod	zmienenou	výškou	8000	ft	sa	totiž	nachádza	vzdušný	priestor	triedy	„G“,	t.j.	neriadený	vzdušný	
priestor.	Prechod	na	LZBB_CTR	je	tak	možný	len	z	vlastnej	iniciatívy	pilota,	ak	napr.	požaduje	
poskytovanie	služieb	FIC.	Stále	ale	platí	pravidlo,	že	vyššie	stanovište	preberá	kompetencie	nižšieho.	V	
tomto	prípade	ich	preberá	LZBB	CTR,	ak	nie	je	LZBB	FSS	online.

13 Okrem miest je možné použiť bloky hladín, inú geograficky význačnú polohu, pohoria atď.

14 Ak nie je v priestore iná prevádzka alebo to prevádzková situácia dovoľuje, môže byť 
vynechaná inštrukcia na finále a rovno povolená požadovaná činnosť. Od pilota následne 
hlásenie polohy na finále nepožadujeme
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2.4.1.6					ZHRNUTIE	LETOV	VFR

	 Lety	VFR	tvoria	pre	vežového	riadiaceho	spravidla	najviac	zbytočných	problémov.	
Môžu	na	rozdiel	od	letov	IFR	plne	využiť	jeho	priestor	pôsobnosti	a	tým	spôsobiť	nemalé	
komplikácie	pri	ich	separácii	od	ostatnej	prevádzky.	Je	treba	mať	vždy	na	pamäti,	že	týmto	
letom	poskytujeme	čo	možno	najviac	informácií	o	prevádzke,	na	ktorých	sú	životne	závislé	a	že	
separácia	okruhom	nám	situáciu	môže	veľmi	výrazne	zjednodušiť.	Riadiaci	by	vždy	mal	myslieť	
o	krok	dopredu	(získavať	informácie	o	zámeroch	a	sledovať	situáciu)	a	neumožniť	tak,	aby	
vznikla	nežiadúca	situácia.

2.4.2					RIADENIE	LETOV	IFR

	 Lety	IFR	sú	z	pohľadu	vežového	riadiaceho	omnoho	jednoduchšie.	Pohybujú	sa	po	
predom	stanovených	tratiach	a	spravidla	v	priestoroch	CTR	netrávia	veľa	času.	Z	ich	riadenia	
sa	časom	ľahko	stáva	rutina.	

2.4.2.1					IFR	A	POVOLENIA

	 IFR	povolenie	sa	principiálne	nelíši	od	VFR	povolenia.	Hlavné	rozdiely	sú	v	tom,	že	IFR	
používa	na	odlet	najčastejšie	odletovú	trať,	ktorú	vyberáme	my.	Poprípade	žiada	neštandard-
ný	odlet,	ktorý	prideľuje	APP.	Štandardnú	trať	prideľujeme	podľa	prvého	bodu	v	letovom	pláne	
a	podľa	aktívnej	dráhy	v	používaní.	Ak	teda	pilot	letí	IFR	let	z	LZPP	do	LZKZ	a	prvým	bodom	v	
jeho	letovom	pláne	je	NIT	(VOR	Nitra),	pridelíme	podľa	aktuálnych	máp	buď	odletovú	NIT1D	
(pre	vzlet	z	dráhy	01)	alebo	NIT6T	(pre	vzlet	z	dráhy	19).	

Letové	povolenie	bude	v	takom	prípade	vyzerať	nasledovne:

Pilot:	„Piešťany tower, OMZLO, on stand number 5, request start-up and clearance to Košice.“

Tower: “OMZLO, Piešťany tower good day, cleared to Košice via NIT1D departure, initially climb 
5000 feet altitude, squawk 6730.”

Pilot: “Cleared to Košice via NIT1D, initially to 5000 feet altitude, squawk 6730. OMZLO.”

Tower: “OMZLO read-back correct, start-up approved.”

Pilot: “Roger, start-up approved, OMZLO.”

 
	 Odpovedač	sme	samozrejme	získali	od	LZIB	APP	/	LZBB	CTR,	alebo	ak	ten	nie	je	online,	
tak	podľa	aktuálneho	Infocardu.	5000	stôp	je	štandardná	hodnota,	ktorá	sa	používa	pre	
počiatočné	stúpanie,	ak	sa	s	radarovým	riadiacim	(LZIB_APP,	popr.	ak	ten	nie	je	online,	tak	
LZBB_CTR)	nedohodneme	inak.

	 Z	povolenia	vyššie	vidíme,	že	lety	IFR	môžu	žiadať	o	schválenie	vytláčania	(push-back	
–	podľa	potreby	a	charakteru	stojánky),	spúšťania	(start-up),	popr.	i	power-back	(vytláčanie	
reverzným	ťahom	motorov).	Lety	VFR	spúšťajú	samy,	ak	sa	jedná	o	letúny	s	jednou	piestovou	
pohonnou	jednotkou,	vytláčanie	spravidla	nepotrebujú.
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V	ukážkovom	prípade	sme	spúšťanie	automaticky	z	vlastnej	iniciatívy	schválili,	keby	sme	tak	
však	neuroblili,	komunikácia	by	mohla	vyzerať	nasledovne:

Tower: “OMZLO read-back correct.”

…	(časový	úsek,	kedy	sa	pilot	pripravuje	na	let)

Pilot: “Piešťany tower, OMZLO request start-up.” 

Tower: “OMZLO, start-up is approved.”

Pilot: “Roger, start-up approved, OMZLO.”
 

2.4.2.2					IFR	A	KOMUNIKÁCIA

	 IFR	lety	by	mali	komunikovať	vždy	anglicky,	a	to	aj	keď	pilot	a	vežový	riadiaci	sú	Slováci.	
Primárnym	dôvodom	je	presná	definícia	úkonov	prostredníctvom	anglických	termínov,	aby	sa	
predišlo	pochybeniu	z	dôvodu	nepresného	alebo	chybného	pochopenia	inštrukcie,	schválenia	
či	povolenia.	Z	tohto	pohľadu	by	bolo	správne,	aby	aj	VFR	komunikoval	anglicky,	ale	nie	je	to	
podmienkou.	Ak	let	VFR	začne	s	nami	komunikovať	slovensky,	komunikácia	bude	prebiehať	v	
slovenčine.

2.4.2.3					SKRACOVANIE	VOLACÍCH	ZNAKOV

	 Častým	uľahčením	komunikácie	je	skracovanie	volacích	znakov.	Ak	pilot	používa	ako	svoj	
volací	znak	registračnú	značku	stroja	v	konkrétnej	krajine	(na	Slovensku	OM-XXX,	Česko	OK-
XXX),	môžeme	túto	skrátiť	v	komunikácii	na	frekvencii	na	prvý	a	posledné	dva	znaky.	„OMZLO“	
teda	môžeme	oslovovať	len	„OLO“.	Dôležitou	skutočnosťou	je,	že	pri	prvom	volaní	nikdy	volací	
znak	neskracujeme.	Môžeme	tak	urobiť	až	od	druhého	volania	a	iniciatíva	na	skrátenie	musí	
prísť	jedine	od	riadiaceho	(t.j.	pilot	sám	od	seba	nemôže	svoj	volací	znak	skracovať,	dokiaľ	tak	
neurobí	v	komunikácii	riadiaci	ako	prvý).	Je	totiž	dôležité,	aby	si	riadiaci	uvedomil,	či	skrátenie	
volacieho	znaku	nebude	mať	za	následok	neprehľadnú	situáciu.	Ak	by	sme	v	priestore	mali	
prevádzku	„OMZLO“,	ale	aj	„OKALO“,	obe	by	sa	skrátili	na	„OLO“	a	mohlo	by	dôjsť	k	zámene.	
Komerčné	volacie	znaky	ako	napr.	CSA135A	sa	neskracujú.

2.4.2.4					IFR	ODLETY

	 Od	letového	povolenia	cez	rolovanie	až	po	povolenie	na	vzlet	sa	inak	IFR	chová	ako	už	
vysvetlené	lety	VFR.	Keďže	však	odlet	bude	sledovať	konkrétnu	trasu,	okamžite	po	vzlete	ho	
ladíme	na	radarového	riadiaceho	(napriek	tomu,	že	výškovo	aj	horizontálne	sa	stále	nachádza	
v	priestore	našej	pôsobnosti).



w w w.ivao.sk 23

VEŽOVÉ	RIADENIE	NA	LETISKU	PIEŠŤANY	

Je	výhodné	toto	udať	už	pri	vzletovom	povolení,	aby	radarový	riadiaci	získal	let	IFR	po	vzlete	čo	
možno	najskôr:

Pilot: “Tower, OMZLO holding point A, runway 01, ready for departure*.”

Tower: “OMZLO, line-up runway 01, wind from 350 degrees 5 knots, runway 01 cleared for 
take-off*, after departure* contact Štefánik radar on 134,925.” 

Pilot: “Line-up runway 01, wind copy, runway 01 cleared for take-off*, after departure* will 
contact Štefánik radar on 134,925.  OMZLO.”

* Frazeologicky sa smie používať výraz „take-off“ resp. „vzlet“ jedine v prípade priameho povolenia 
pre vzlet z dráhy. Vo všetkých ostatných prípadoch (kedy zmieňujeme vzlet v komunikácii) sa používa 
výraz „departure“ resp. „odlet“. V praxi ide hlavne o to, aby nedošlo k zámene medzi povolením a inými 
inštrukciami. Je to zaužívaná prax od doby nešťastia zrážky dvoch B747 na Tenerife, kedy práve k onej 
zámene došlo.

Pilot	po	udelení	takýchto	inštrukcií	zostáva	na	frekvencii	až	kým	nevzlietne,	následne	sa	sám	
od	seba	prelaďuje	na	frekvenciu	radarového	riadiaceho	a	nám	už	nič	nehlási.

2.4.2.5					IFR	PRÍLETY

	 IFR	prílety	dostávame	od	radarového	riadiaceho	po	usadení	v	ILS	na	trati	konečného	
priblíženia,	popr.	po	nadobudnutí	vizuálneho	kontaktu	s	dráhou	(v	prípade	vizuálneho	
priblíženia).	Hlásia	sa	nám	prakticky	„hotové“	a	prichádzajú	už	od	radarového	riadiaceho	so	
zabezpečeným	rozstupom	od	seba.	Naša	práca	je	preto	veľmi	jednoduchá	–	týmto	príletom	
nám	ostáva	už	len	prideliť	povolenie	na	pristátie.	Samozrejme,	ak	máme	v	priestore	VFR	
prevádzku,	tak	informujeme	obe	strany	podľa	potreby	o	druhej	prevádzke,	ale	inak	samotné	
lety	IFR	sú	separované	radarovým	riadiacim	a	nie	nami.	

IFR	prílet	na	ILS	dráhy	01	môže	vyzerať	nasledovne:

Pilot: „Piešťany tower, CSA135A established ILS runway 01.“

Tower: „CSA135A, Piešťany tower, wind from 350 degrees, 5 knots, runway 01, cleared to land.“

Pilot:	„Runway 01 cleared to land, CSA135A.“

Opäť	raz	platí,	že	povolenie	druhej	prevádzke	nesmieme	vydať	skorej,	než	tá	prvá	opustí	dráhu	
po	pristátí	alebo	zruší	pristávací	manéver.	Prevádzka	môže	manéver	zrušiť	z	rôznych	dôvodov	
(hlavne	počasie),	popr.	ak	bude	postupovať	prístrojovo	v	priblížení	až	do	výšky	rozhodnutia	a	
nezíska	do	tej	chvíle	povolenie	na	pristátie.
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Pristávací	manéver	môžeme	zrušiť	aj	my	(ak	napr.	prvá	prevádzka	neopustí	dostatočne	rýchlo	
dráhu	alebo	dráhu	zablokuje	napr.	poškodením	podvozku	pri	pristátí).

V	takom	prípade	bude	komunikácia	vyzerať	nasledovne:

Tower: „CSA135A, go around! I say again, go around! 15  Contact Stefanik radar 134,925.“

Pilot: „Roger, going around, contact Stefanik radar 134,925. CSA135A“

	 V	prípade	preletu	(go	around)	pilot	vykoná	procedúru	SMAP,	ktorá	je	publikovaná	v	
letiskových	mapách	ku	každému	prístrojovému	priblíženiu.	Jedná	sa	o	štandardný	postup.	V	
prípade,	že	by	riadiaci	na	stanovišti	APP	vyžadoval	iný	než	štandardný	postup,	oznámi	nám	
toto	v	rámci	koordinácie	a	my	po	vydaní	inštrukcie	na	prelet	vydáme	aj	presnú	inštrukciu	
na	manéver	preletu.	Iniciatíva	na	neštandardné	postupy	pre	IFR	môže	samozrejme	prísť	aj	
zo	strany	vežového	riadiaceho,	ale	táto	musí	byť	schválená	patričným	vyšším	stanovišťom	
(najčastejšie	APP).	Takáto	iniciatíva	však	prichádza	až	od	skúsených	vežových	riadiacich,	ktorí	
rozumejú	aj	riadeniu	na	radarových	pozíciách.	Začínajúcim	ani	mierne	pokročilým	riadiacim	sa	
toto	neodporúča,	a	preto	sa	takýmto	situáciám	venovať	nebudeme.

V	prípade,	že	riadiaci	na	APP	a	ani	na	CTR	nie	je	online,	používame	štandardné	postupy.	

15 Inštrukciu na go around vydávame 2x za sebou pre uistenie sa, že pilot informáciu 
dostane a čím skôr vykoná prelet
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3.					VEŽOVÉ	RIADENIE	NA	LETISKU	ŽILINA	
              
          Pozícia	na	IVAO:	LZZI_TWR

										Žilinské	letisko	patrí,	podobne	ako	to	v	Piešťanoch,	k	jednoduchším	letiskám	na	riadenie.	
Napriek	tomu	má	niekoľko	zvláštnych	špecifikácií,	ktorým	sa	budeme	venovať	v	tejto	kapitole.	
Štandardné	postupy	pre	VFR	a	IFR	prevádzku	sa	však	nelíšia	od	tých	uvedených	pre	piešťanské	
letisko.	Jednotlivé	kapitoly	v	tejto	časti	sa	preto	budú	venovať	už	len	veciam,	ktoré	sa	líšia,	
popr.	na	piešťanskom	letisku	nie	sú.	

3.1					VZDUŠNÝ	PRIESTOR	NÁLEŽIACI	VEŽOVÉMU	RIADIACEMU	

Hneď	prvou	zvláštnosťou	je	vzdušný	priestor,	ktorý	prináleží	vežovému	riadiacemu.	Okrem	
priestoru	CTR	sú	k	nemu	pridružené	aj	priestory	TMA,	všetky	priestory	sú	triedy	D:

	 Z	praktického	hľadiska	to	znamená,	že	tieto	priestory	sa	nijako	nelíšia	od	iných	
priestorov	triedy	D,	a	teda	ani	od	princípov	riadenia	na	piešťanskom	letisku.	Pre	zopakovanie	
uvedieme,	že	v	tomto	priestore	sú	povolené	lety	IFR	aj	VFR,	je	tu	požiadavka	stáleho	
obojsmerného	rádiového	spojenia,	pre	všetky	lety	platí	rýchlostné	obmedzenie	250KT	pod	
10000ft	a	riadiaci	poskytuje	informácie	o	prevádzke	pre	lety	VFR,	ktoré	sa	na	základe	nich	
separujú	od	okolitej	prevádzky.	Lety	IFR	a	ZVFR	sú	separované	riadiacim	od	seba	a	ostatných	
letov	VFR.	Zvláštnosťou	ale	je,	že	ako	priestor	CTR,	tak	všetky	priestory	TMA	riadi	vežový	
riadiaci.	Preto	je	nutné	venovať	osobitnú	pozornosť	postupom,	ktoré	toto	v	praxi	predstavujú.

	 Pri	podrobnejšom	pohľade	zisťujeme,	že	priestory	TMA	majú	iné	vertikálne	hranice,	než	
priestor	CTR,	a	že	nám	siahajú	až	výšky	9500	stôp.	Rovnako	tieto	priestory	majú	definovanú	
spodnú	hranicu,	kde	každá	z	nich	začína	od	inej	výšky	(napr.	TMA	3	až	od	7500	stôp).	
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Ak	sa	teda	nejaký	stroj	nachádza	horizontálne	v	priestore	TMA	3,	ale	jeho	výška	je	menej	ako	
7500	stôp,	je	tento	mimo	náš	priestor	a	nemusí	nás	preto	kontaktovať.	Pod	priestormi	TMA	
sa	všade	na	Slovensku	nachádza	neriadený	vzdušný	priestor	triedy	G,	kde	sa	nepožaduje	
obojsmerne	nadviazané	spojenie.	(To	sa	však	na	IVAO	sieti	neaplikuje,	ak	je	online	riadiaci,	v	
ktorého	kompetencii	sa	daný	priestor	nachádza,	pokiaľ	sa	nedohodnú	inak)

	 Samotný	priestor	CTR	obklopujúci	letisko	a	siahajúci	od	povrchu	zeme	do	nadmorskej	
výšky	5000	stôp	sa	riadi	rovnako	ako	ten	na	piešťanskom	letisku.	Priestory	TMA	sa	však	líšia	
v	tom,	že	v	nich	vedú	príletové	trasy	na	priblíženie	a	tieto	vyžadujú	zvláštne	postupy	pre	
riadiaceho,	s	ktorými	sa	bežne	stretáva	len	riadiaci	na	pozíciách	APP.	Letisko	Žilina	ale	nie	je	
vybavené	radarom,	a	preto	priblíženia	ani	odlety	nemajú	možnosť	radarového	vedenia,	ale	
výhradne	len	postupu	po	štandardných	tratiach.

	 Naviac	absenciou	riadiaceho	na	pozícii	APP	je	naším	bezprostredným	susedom	oblastný	
riadiaci	na	pozícii	CTR.	Týmto	zvláštnostiam	sa	budeme	venovať	v	osobitných	kapitolách.	

3.2					STANOVENIE	SYSTÉMU	RIADENIA

	 Systém	riadenia	je	potrebné	koordinovať	priamo	s	oblastným	riadiacim	na	pozícii	CTR,	
pokiaľ	je	tento	online.	Väčšinou	nie	je	nutné	koordinovať	nič	ohľadom	prvotného	stanovenia	
systému	riadenia,	nakoľko	celá	réžia	priblíženia	aj	odletov	bude	aj	tak	u	nás.	V	prípade	
očakávaného	príletu	na	niektorý	z	publikovaných	bodov	IAF	(počiatočný	bod	priblíženia)	
môžeme	koordinovať	konkrétne	požiadavky,	alebo	tieto	môže	od	nás	oblastný	riadiaci	
požadovať	(napr.	výšku,	na	ktorej	lietadlo	chceme	mať	u	seba	a	pod.).	Tak	isto	v	prípade	odletu	
IFR	a	prípadných	neštandardných	požiadaviek	(t.j.	vymykajúcich	sa	niečím	publikovaným	
postupom	v	mapách	alebo	zaužívaným	pravidlám)	môžeme	tieto	koordinovať	s	oblastným	
riadiacim.	Radarový	odlet	a	podobné	úkony	vyžadujúce	radarové	vybavenie	samozrejme	nie	
sú	možné.

	 Okrem	iného	je	dôležité	si	uvedomiť,	že	priestor	TMA	2	nám	bezprostredne	susedí	
s	priestorom	TMA	ostravského	letiska	LKMT.	Žilinské	letisko	susedí	taktiež	s	Letiskom	Brno	
–	Tuřany	LKTB.	Na	oboch	letiskách	pôsobia	riadiaci	približovacej	služby	riadenia	letovej	
prevádzky	APP,	preto	odlety/prílety	na	českú	hranicu	koordinujeme	s	týmto	riadiacim,	pokiaľ	
je	online.	Koordinačným	bodom	pre	letisko	LKMT	je	BILNA,	pre	LKTB	platí	koordinačný	bod	
MAKAL.

3.3					RIADENIE	LETOV	VFR	A	ICH	MIESTNE	ZVLÁŠTNOSTI

	 Pri	pohľade	do	mapy	pre	vizuálne	priblíženie	vidíme,	že	do	priestoru	CTR	sa	dá	vstúpiť	
cez	nasledujúce	vstupné/výstupné	body:

• Beluša
• Rajec
• Strečno
• Kysucký	Lieskovec
• Makov

VEŽOVÉ	RIADENIE	NA	LETISKU	ŽILINA
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	 Prílety	a	odlety	na	vstupné/výstupné	body	sa	nelíšia	principiálne	od	tých	v	Piešťanoch.	
Niekedy	sa	môže	stať,	že	VFR	prevádzka	bude	požadovať	vstup	cez	nepublikovaný	bod,	ako	
je	napr.	Púchov.	Ak	nám	to	prevádzková	situácia	dovolí,	snažíme	sa	požiadavkám	pilotov	
vyhovieť.	

	 Zvláštnosťou	je	značná	členitosť	terénu	v	okolí	letiska.	Toto	sa	prejavuje	v	istom	
obmedzení	na	okruhoch,	kedy	sa	všeobecne	preferuje	okruh	ľavý	z	dráhy	06,	resp.	pravý	z	
dráhy	24.	Tento	okruh	totiž	vedie	ponad	terén,	ktorý	je	nižší	než	ten	na	druhej	strane	letiska	a	
naviac	sa	pod	ním	nachádza	dolina	okolo	rieky	Váh.	

3.4					RIADENIE	LETOV	IFR	A	ICH	ZVLÁŠTNOSTI	

3.4.1					RIADENIE	LETOV	IFR	V	PRIESTORE	CTR

	 Ak	pominieme	absenciu	radaru,	radi	by	sme	ešte	upozornili	na	niekoľko	málo	zvláštností	
riadenia	letov	IFR	v	priestore	CTR.	Je	ňou	skutočnosť,	že	pre	prístrojové	priblíženie	sa	používa	
prílet	vždy	na	dráhu	06.	Ak	to	poveternostné	podmienky	nedovoľujú	(napr.	silný	vietor),	je	
nutné	pre	pristátie	použiť	dráhu	24.	V	skutočnosti	pilot	aj	tak	vykoná	priblíženie	na	dráhu	06	a	
po	získaní	vizuálneho	kontaktu	s	dráhou	začína	vizuálny	manéver	pre	následné	priblíženie	na	
dráhu	24	(v	praxi	okruh,	a	to	vždy	pravý	na	dráhu	24,	tzv.	„circle	to	land“).

	 Priblíženie	okruhom	môže	byť	
vykonané	len	za	podmienok	VMC.	Ak	
na	letisku	nie	sú	podmienky	VMC,	je	
nutné	vo	všetkých	prípadoch	použiť	
dráhu	 06	 na	 pristátie.	 V	 prípade	
nevhodných	 poveternostných	
podmienok	 pilot	 môže	 zvážiť	 aj	
prelet	na	iné	letisko.

	 Oranžová	šípka	reprezentuje	
konečnú	 fázu	 priblíženia	 napr.	 po	
zachytení	ILS,	zelená	následné	priblíženie	okruhom.	Pilot	pokračuje	v	prístrojovom	priblížení	až	
do	momentu,	kým	nezíska	vizuálny	kontakt	s	dráhou	06.	Toto	nám	zvyčajne	ohlási,	alebo	sa	ozve	
až	na	okruhu	ohlásením	napr.	polohy	po	vetre,	alebo	niektorí	dokonca	ohlásia	oboje.	Povolenie	
na	 priblíženie	 okruhom	by	 sme	mali	 vydávať	 vopred,	 najlepšie	 už	 s	 povolením	na	 ILS	 alebo	
NDB	priblíženie.	Skutočnosť,	že	pilot	bude	pristávať	na	dráhe	24	samozrejme	musíme	poznať	
vopred.	Musí	ísť	pritom	výhradne	o	jeho	vlastné	rozhodnutie	a	nie	rozhodnutie	riadiaceho.	Inak	
povedané,	vežový	riadiaci	nikdy	nesmie	požadovať	od	pilota	priblíženie	okruhom,	pokiaľ	sa	pilot	
sám	nerozhodol	pre	takéto	priblíženie.	Môže	ho	ponúknuť,	ale	rozhodnúť	sa	musí	pilot.	

Komunikácia	s	pilotom	môže	vyzerať	nasledovne:

Tower:	“OMZLO, cleared ILS approach runway 06, circle to land runway 24.”

Pilot: “Cleared ILS approach runway 06, circling 24, OMZLO.”
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	 Je	nutné	brať	do	úvahy	prevádzku	VFR	a	smer	okruhov,	ktorý	sa	aktuálne	pre	ňu	
používa,	ako	aj	vzlety	z	letiska,	ktoré	by	mohli	do	zóny	priblíženia	okruhom	zasiahnuť.	Situáciu	
by	sme	skrátka	mali	patrične	vopred	ošetriť.	Asi	nebude	prekvapením,	že	priblíženie	prevádzky	
IFR	okruhom	musí	byť	v	takýchto	situáciách	uprednostnené.

	 Následne	sledujeme	priebeh	okruhu	a	vydáme	povolenie	na	pristátie	na	dráhu	24	podľa	
prevádzkových	možností.	Samozrejmosťou	je,	že	lety	IFR	majú	vyššiu	prioritu	ako	lety	VFR.

3.4.2					POSTUPY	PRE	NEVYDARENÉ	PRIBLÍŽENIA	(SMAP)

	 Osobitnou	zvláštnosťou	pri	IFR	príletoch	v	priestore	CTR	je	postup	pre	nevydarené	
priblíženie.	Tento	je	publikovaný	v	každej	mape	pre	konkrétny	typ	priblíženia	na	dráhu	06	
a	je	prakticky	vo	všetkých	prípadoch	rovnaký:	posádka	má	pokračovať	v	kurze	dráhy	(06),	
po	prestúpaní	3000	stôp	nadmorskej	výšky	točiť	vľavo	priamo	na	Hliník	(Z)	NDB,	pričom	
pokračuje	v	stúpaní	do	4000	stôp.

	 Problém	však	môže	nastať	v	prípade,	kedy	začneme	uvažovať	nad	postupom	
nevydareného	priblíženia	vtedy,	keď	lietadlo	nedokončí	priblíženie	až	po	pristátie	na	dráhe	
06,	ale	pokračuje	okruhom	na	dráhu	24.	Všeobecne	platí	vždy	ten	postup	nevydareného	
priblíženia,	ktorý	sa	vzťahuje	k	nami	zaletenému	druhu	prístrojového	priblíženia,	a	teda	ktorý	
je	uvedený	v	mapách.	To	znamená,	že	ak	sme	sa	približovali	prístrojovo	na	dráhu	06,	musíme	
sledovať	vždy	postup	nevydareného	priblíženia	pre	konkrétne	priblíženia	na	dráhu	06	bez	
ohľadu	na	to,	že	sme	potom	vykonali	okruh	na	dráhu	24.	

3.4.3					RIADENIE	ODLETOV	IFR	A	LETOV	IFR	V	PRIESTOROCH	TMA

	 Podobne	ako	pri	príletoch,	pre	IFR	odlety	sa	používajú	obe	dráhy,	ale	s	istými	
zvláštnosťami,	ktoré	v	tejto	kapitole	popíšeme.	Prvou	je	absencia	štandardných	odletových	
tratí	SID.	Aj	keď	v	mapách	od	Jeppesenu	nájdeme	mapu	pre	odlety,	táto	nie	je	úplne	
štandardom.	Napriek	tomu	najlepšie	popisuje	možnosti	na	odlet	z	oboch	dráh:

DRÁHA	06	- Najjednoduchším	riešením	je	pridelenie	odletovej	procedúry	tak,	ako	je	to	
publikované	v	aip	SK	pre	odlet	z	dráhy	06	a	po	dosiahnutí	NDB	Z	(Hliníku)	nechať	pilota	
pokračovať	na	NDB	ZLA	(Žilina).	

Pri	vydávaní	letového	povolenia	môže	komunikácia	odletovej	trate	vyzerať	nasledovne:

Pilot: “Tower, OMZLO request IFR clearance to Košice.” 

Tower: “OMZLO, cleared to Košice via standard procedure runway 06, initial climb altitude 
5000 ft, squawk 6750.” 

Pilot: “Cleared to Košice via standard procedure runway 06, initial climb altitude 5000 ft, 
quawk 6750. OMZLO”

Tower:	“OMZLO read-back correct, start-up approved.”

Pilot: “Roger, start-up approved, OMZLO.”
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Pri	povolení	letu	to	takto	postačuje.	Keď	bude	stroj	vo	vzduchu	a	postupne	vykonávať	odletovú	
procedúru,	pridelíme	mu	ďalšie	inštrukcie	podľa	možností.	

DRÁHA	24	-	Odlet	je	možné	vykonať	priamo	na	NDB	ZLA,	pričom	posádka	musí	dostúpať	
aspoň	2400	stôp	nadmorskej	výšky	nad	NDB	ZLA.	Nad	ZLA	NDB	prevádzka	vstúpi	do	
vyčkávania	pomocou	pravých	360	stupňových	zatáčok,	kým	nedosiahne	minimálnu	traťovú	
výšku	smerom	na	prvý	bod	letového	plánu.	

Pri	vydávaní	letového	povolenia	môže	komunikácia	odletovej	trate	vyzerať	nasledovne:

Pilot: “Tower, OMZLO request IFR clearance to Košice.” 

Tower:	“OMZLO, cleared to Košice, runway in use 24, standart departure procedure, initial 
climb altitude 5000 ft, squawk 6750.” 

Pilot: “Cleared to Košice, runway in use 24, standart departure procedure, initial climb altitude 
5000 ft, squawk 6750. OMZLO”

Tower: “OMZLO read-back correct, start-up approved.”

Pilot: “Roger, start-up approved, OMZLO.”

	 Vyčkávací	obrazec	je	totožný	s	tým	na	priblížení	a	bude	bližšie	popísaný	v	ďalšej	kapitole.	
V	praxi	odlet	necháme	vo	vyčkávacom	obrazci	tak	dlho,	až	kým	nedosiahne	minimálnu	
traťovú	výšku	pre	let	ďalej	po	trati.	Podľa	AIPu	je	minimálna	traťová	výška	odletu	na	MAKAL	
(cez	BUKOV)	4300	stôp	a	smerom	na	RASEK	6400	stôp.	O	minimálnych	traťových	výškach,	
vyčkávacom	obrazci	a	úkonoch	s	tým	súvisiacich	sa	bližšie	zmieni	nasledujúca	kapitola.

	 Obecným	pravidlom	je,	že	sa	snažíme,	akonáhle	to	je	možné,	let	dostať	na	požadovanú	
trať	z	jeho	letového	plánu.	Nie	vždy	je	nutné	pilota	nechať	letieť	až	na	NDB	ZLA	pri	odlete	
z	dráhy	06;	ak	nám	to	prevádzková	situácia	dovoľuje	a	let	sa	nachádza	dostatočne	vysoko,	
môžeme	ho	poslať	priamo	na	prvý	bod	v	letovom	pláne.	Ak	je	online	riadiaci	nám	nadriadený	
(na	pozícii	LZBB_CTR),	tohto	sa	najlepšie	spýtame,	či	môžeme	takýmto	spôsobom	let	skrátiť	
a	skracujeme	až	s	jeho	súhlasom.	Pozor	na	medzu	povolenia	–	vydávame	maximálne	do	
výšky	priestorov	našej	zodpovednosti	(TMA)	a	najlepšie	aj	túto	koordinujeme	s	riadiacim	na	
stanovišti	LZBB_CTR.	Tomuto	totiž	s	ohľadom	na	okolitú	prevádzku	môže	vyhovovať	rôzna	
medza	povolenia,	ale	hlavne	vo	väčšine	prípadov	bude	súhlasiť	s	vydaním	medze	povolenia	
vyššie	než	siahajú	naše	priestory	TMA.	

	 To,	či	sa	let	nachádza	dostatočne	vysoko,	nám	určuje	výška	MSA	
(Minimum	Sector	Altitude).	Toto	je	výška,	ktorá	zaručuje	v	okruhu	25	NM	
(46	km)	aspoň	300m	nad	výškou	prekážok.	Jej	konkrétna	hodnota	sa	pre	
žilinské	letisko	určuje	voči	NDB	ZLA	tak,	ako	je	to	uvedené	v	letiskových	
mapách.
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	 V	strede	kružnice	sa	nachádza	samotné	NDB	ZLA	a	šípky	určujú	hranice	medzi	rôznymi	
minimálnymi	výškami.	Priamo	na	sever	od	tohto	NDB	teda	let	musí	byť	minimálne	5800	stôp	
vysoko,	aby	sme	ho	mohli	v	tom	smere	poslať	na	prvý	traťový	bod	(takým	je	napr.	BILNA,	alebo	
REVMA).	Priamo	na	západ	 to	bude	5100	 (tam	sa	nachádzajú	 traťové	body	MAKAL	a	ROMIS),	
na	 juh	6700	 (traťové	body	KOPAT	a	RASEK)	a	na	 východ	7200	 stôp	 (traťový	bod	SUBET).	Pri	
posielaní	letu	mimo	štandardnú	trať	(inštrukciou	„proceed	direct	to	...“)	je	dôležité	mať	istotu,	že	
daný	stroj	je	dostatočne	výkonný	na	to,	aby	včas	prestúpal	každú	sektorovú	výšku,	ktorou	bude	
prelietať.	Znamená	to	len	toľko,	že	ak	sa	let	už	nachádza	nad	MSA,	nestane	sa	našou	chybou,	
žeby	sa	dostal	pod	ňu	vďaka	pomalému	stúpaniu	(napr.	pri	lete	zo	západu	na	východ	cez	NDB	
ZLA	sa	MSA	zmení	preletom	ponad	NDB	z	5100	na	7200	stôp	a	stroj	musí	dosiahnuť	minimálne	
7200	stôp	najneskôr	nad	NDB	ZLA).	

	 Ak	by	prevádzka	nestúpala	dostatočne	rýchlo,	aby	sme	ju	mohli	točiť	na	žiadaný	bod,	pri	
dosahovaní	NDB	Z	 (Hliník)	dostane	od	nás	 inštrukciu	pre	pokračovanie	na	NDB	ZLA,	a	odtiaľ	
zvolíme	niektorú	z	publikovaných	tratí	na	priblíženie	z	traťových	bodov	RASEK,	SUBET,	BUKOV	
či	KOLAL	 (ak	dosiahol	minimálnu	publikovanú	traťovú	výšku	–	pozri	ďalšia	kapitola).	Rovnako	
môžeme	 nechať	 prevádzku	 vstúpiť	 do	 vyčkávacieho	 obrazca	 (holdingu)	 ponad	 NDB	 ZLA	 a	
počkať,	kým	v	ňom	nedosiahne	potrebnú	výšku.	Ako	už	bolo	zmienené,	vzhľadom	na	to,	že	naše	
priestory	TMA	siahajú	 len	do	výšky	9500,	my	stroje	nemôžeme	povoliť	vyššie.	Toto	je	možné	
len	po	koordinácii	s	okolitými	riadiacimi	(LZBB_CTR,	LKMT_APP	alebo	LKTB_APP	podľa	toho	ku	
komu	od	nás	let	smeruje),	pokiaľ	nám	títo	dovolia	let	povoliť	vyššie.	Je	bežnou	praxou,	že	vežový	
riadiaci	takúto	koordináciu	vykoná	vždy,	keď	je	daný	riadiaci	online,	lety	sa	tak	urýchlia	a	práca	
okolitým	riadiacim	o	niečo	uľahčí.

Niekoľko	príkladov	komunikácie	k	modelovým	situáciám,	ktoré	sme	zmienili	v	tejto	kapitole:

Pilot	odlieta	z	LZZI,	nachádza	sa	na	„SID“	z	dráhy	06,	prvým	bodom	v	letovom	
pláne	je	SUBET	a	jeho	výška	aktuálne	presiahla	7200	stôp,	čo	nám	sám	ohlási	na	
základe	našej	požiadavky	16	:

Tower:	“OMZLO, report crossing 7200 feet.” 

Pilot: “Will report crossing 7200 feet. OMZLO.”

...

Pilot: “Passing 7200 feet. OMZLO.” 

Tower:	“OMZLO, proceed direct SUBET.”

Pilot: “Proceed direct SUBET. OMZLO.”

1.
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Pilot	odlieta	z	LZZI,	nachádza	sa	na	„SID“		z	dráhy	06,	prvým	bodom	v	letovom	
pláne	je	SUBET	a	jeho	výška	nedosiahne	7200	stôp:

Tower:	“OMZLO, after passing Hliník NDB, proceed to Žilina NDB, join holding 
pattern as published, report crossing altitude 7200 feet enter holding / report ready 
to leave holding pattern.” 17 

Pilot: “After Hliník NDB proceed to Žilina NDB, join holding pattern as published, will 
report crossing altitude 7200 feet / ready to leave holding pattern.”

…	(pilot	dosiahne	7200	stôp	v	holdingu	a	hlási,	popr.	ohlási	až	je	to	z	jeho	
pohľadu	dostačujúce)	…

Tower:	“OMZLO, leave holding pattern, resume own navigation to SUBET.” 

Pilot: “Exiting holding, direct SUBET. OMZLO.”

Pilot	odlieta	z	LZZI,	nachádza	sa	na	„SID“		z	dráhy	06,	prvým	bodom	v	letovom	
pláne	je	RASEK	a	jeho	výška	presiahla	4300	stôp	(minimálna	traťová	výška	na	
trati	ZLA	–	RASEK).	Toto	ohlasuje	na	základe	nami	vopred	danej	požiadavky:

  
Pilot: “Crossing 4300 feet. OMZLO.”

Tower: “OMZLO, after passing Hliník NDB, proceed to Žilina NDB, then RASEK.”

Pilot: “After passing Hliník NDB, proceed to Žilina NDB, then RASEK. OMZLO.”

16 Riadiaci reálne na LZZI nemá radar, a preto nemá možnosť zistiť prestúpanie 
konkrétnej výšky z prehľadového snímku. Na sieti IVAO je toto do istej miery nereálne, 
pretože všetci riadiaci majú rovnaký prehľadový snímok v IvAc-u bez ohľadu na ich 
pozíciu a reálne vybavenie letiska. Je dobré reálne postupy napriek tomu na sieti 
dodržovať a k riadeniu prehľadový snímok nevyužívať.

17 Voľba varianty závisí na nás. Druhá (červenou) poskytuje pilotovi možnosť stúpať 
vyššie, a tak dosiahnuť bezpečnejšiu výšku voči okolitému terénu, a až potom 
vyčkávací obrazec opustiť. 

2.
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3.4.4					RIADENIE	PRÍLETOV	IFR

	 Prílety	IFR	prebiehajú	vždy	po	publikovaných	tratiach	z	bodov	RASEK,	SUBET,	KOLAL	
alebo	BUKOV.	Lety	by	sa	nám	mali	hlásiť	pred	dosiahnutím	týchto	bodov.	My	im	po	ohlásení	
prideľujeme	i	typ	priblíženia.	Pilot	samozrejme	môže	požadovať	iné	než	nami	pridelené	
priblíženie,	ale	ako	už	bolo	spomenuté	v	predchádzajúcich	kapitolách,	vždy	pôjde	o	priblíženie	
na	dráhu	06.	Najpohodlnejším	pre	pilotov	je	priblíženie	ILS	CAT	I,	ktoré	by	sme	mali	vždy	
navrhovať	ako	prvé.	Ak	pilot	požiada	o	iné	(napr.	NDB	priblíženie),	prideľujeme	mu	toto.	
Ak	pilot	žiada	o	pristátie	na	dráhu	24,	dodáme,	že	má	očakávať	po	priblížení	na	dráhu	06	
priblíženie	okruhom	na	dráhu	24.	

Príklady	komunikácie	v	modelových	situáciách	na	IFR	príletoch:

Pilot	prilieta	do	LZZI	a	smeruje	na	bod	RASEK,	aktuálna	výška	10	500ft	,	klesá	
do	10	000ft:

Pilot:	“Žilina tower OMKKT passing 10 500 ft, descending 10 000ft, inbound RASEK, 
with you.”

Tower: “OMKKT, Žilina tower. After passing RASEK proceed direct Žilina NDB, expect 
ILS approach runway 06. Descend to altitude 5000 feet*, QNH 1009.”

Pilot: “After passing RASEK proceed direct to Žilina NDB, descend altitude 5000 feet 
on QNH 1009. Expecting ILS approach runway 06. OMKKT.”

Rovnaká	situácia	ako	č.	1,	pilot	však	požaduje	NDB	priblíženie:

Pilot: “Žilina tower. OMKKT passing 10 500 ft, descending 10 000ft, inbound RASEK, 
with you.”

Tower: “OMKKT , Žilina tower. After passing RASEK proceed direct to Žilina NDB and 
descend to altitude 5000 feet*, QNH 1009. Expect ILS approach runway 06.”

Pilot: “After passing RASEK proceed direct to Žilina NDB and descend to altitude 
5000 feet on QNH 1009. Request NDB approach, runway 06. OMKKT.”

Tower: “OMKKT roger. Expect NDB approach runway 06.” 

Pilot: “Expecting NDB approach runway 06. OMKKT.”

1.
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Rovnaká	situácia	ako	č.	1,	pilot	ale	požaduje	pristáť	na	dráhu	24:

Pilot: “Žilina tower good day. OMKKT passing passing 10 500 ft, descending 10 
000ft, inbound RASEK, with you.”

Tower: “OMKKT good day, Žilina tower. After passing RASEK proceed direct Žilina 
NDB, expect ILS approach runway 06. Descend to 5000 feet*, local QNH 1009.”

Pilot:	“After passing RASEK proceed direct Žilina NDB, Descend 5000 feet on QNH 
1009 request runway 24 for landing. OMKKT.”

Tower: “OMKKT roger. Expect ILS approach runway 06, then circle to land runway 
24. 

Pilot: “Expecting ILS approach runway 06, then circle to land runway 24.
OMKKT.”

* Výšku klesania musíme samozrejme stanovovať v súlade s miestnymi postupmi. Platí zásada, že 
nikdy nepovoľujeme nižšie, než dovoľuje minimum na trati alebo v procedúre. Všetky minimálne výšky 
nájdeme v letiskových mapách. Ako príklad nám môže poslúžiť táto mapa pre ILS dráhy 06.

 
	 Je	to	výška,	ktorú	lietadlo	
nesmie	 podklesať	 pri	 lete	 po	
konkrétnej	trati.	Je	preto	celkom	
prirodzené,	 že	 nižšie	 klesanie	
nesmieme	 povoľovať	 ani	 my.	
Príkladom	je	trať	od	bodu	RASEK	
na	 NDB	 ZLA,	 kde	 je	minimálna	
výška	4300	stôp.	
Táto	samozrejme	platí	len	medzi	
týmito	dvoma	bodmi	a	nie	napr.	
pred	dosiahnutím	bodu	RASEK.	
Preto	 je	 nutné	 pri	 vydávaní	
inštrukcií	 na	 klesanie	
špecifikovať,	 kedy	 prevádzka	
môže	kam	klesať	(tu	napr.	„after	
passing	 RASEK	 descend	 to	
altitude	4300	feet“).	

	 Pred	dosiahnutím	bodu	RASEK	platí	minimálna	traťová	výška	tej	trate,	po	ktorej	pilot	
aktuálne	letí	(akékoľvek	minimálne	traťové	výšky	sa	dajú	dohľadať	v	mapách	preletových	tratí	
na	Slovensku,	publikovaných	mimo	iné	aj	na	stránkach	ivao.sk).

3.
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	 Zelený	krúžok	vyjadruje	minimálnu	výšku	vo	vyčkávacom	obrazci.	Pri	vyčkávacom	obrazci	
by	sme	samozrejme	mali	brať	na	túto	výšku	ohľad	a	nevydávať	inštrukcie	pre	nižšie	klesanie	v	
ňom,	resp.	nevydať	inštrukciu	na	vstup	do	tohto	obrazca,	pokiaľ	prevádzka	nedosiahla	potrebnú	
výšku	pri	 stúpaní.	Pri	klesaní	a	očakávanom	následnom	priblížení,	 samozrejme,	nie	 je	nutné	
prevádzku	 zdržovať	 vo	 vyčkávacom	 obrazci	 až	 kým	 nedosiahne	 4300	 stôp.	 Z	 praktických	
skúseností	 stačí,	 ak	 je	 prevádzka	 pod	 7000	 stôp	 keď	 sa	 chystá	 na	 predpisovú	 zatáčku	 vo	
vyčkávacom	obrazci	smerom	na	NDB	a	už	môžeme	povoľovať	priblíženie.	

	 Žltý	krúžok	zobrazuje	minimálnu	výšku	počas	priblíženia	ILS	v	úseku	medzi	NDB	ZLA	a	
FAP	(bod	konečného	priblíženia).	Pri	priblížení	ILS	je	udržovanie	výšky	na	pilotovi	(až	do	výšky	
konečného	 priblíženia,	 podľa	 publikovaného	 profilu	 trate	 v	mapách),	 a	 preto	 povolením	 ILS	
priblíženia	prenechávame	 túto	 zodpovednosť	 kompletne	na	pilotovi	 a	 žiadne	ďalšie	 klesanie	
formou	inštrukcie	počas	priblíženia	už	nevydávame.	My	musíme	prevádzke	povoliť	ILS	priblíženie	
dostatočne	včas	pred	dosiahnutím	bodu	IAF	(bod	počiatočného	priblíženia),	ktorými	sú	podľa	
mapy	 vyššie	 body	 RASEK,	 SUBET,	 KOLAL	 a	 BUKOV.	 Ak	 by	 sme	 takéto	 povolenie	 nevydali,	
prevádzka	musí	 automaticky	 pokračovať	 na	 vstup	 do	 vyčkávacieho	 obrazca	 a	 čakať	 na	 jeho	
vydanie.	Jeho	vydaním	prenechávame	kontrolu	výšky	na	pilotovi.

Vydanie	povolenia	na	priblíženie	môže	vyzerať	nasledovne:	

(Pilot sa nachádza na trati RASEK – NDB ZLA, 5NM pred dosiahnutím NDB ZLA)

Tower: “OMZLO, cleared ILS approach runway 06.” 

Pilot: “Cleared ILS approach runway 06. OMZLO.”

	 Od	momentu	vydania	povolenia	na	priblíženie	je	dodržovanie	minimálnej	výšky	starosť	
pilota.	Ten	sa	nám	najbližšie	zahlási	až	na	finále,	resp.	keď	uvidí	dráhu.	Rovnakým	spôsobom	sa	
povoľuje	akékoľvek	iné	prístrojové	priblíženie	(napr.	„cleared	NDB	approach	runway	06“).

3.5					PRELAĎOVANIE	LETOV	

	 Poslednou	špecifikáciou	riadenia	na	Žilinskom	letisku	je	prelaďovanie	prevádzky.	Čo	sa	
týka	letov	VFR	-	tie	sa	môžu	prípadne	vyskytnúť	aj	v	priestoroch	TMA,	ale	ide	o	ojedinelú	udalosť.	
Lety	VFR	skôr	podlietavajú	TMA,	a	preto	im	schvaľujeme	zmenu	frekvencie	často	už	pri	opustení	
priestoru	CTR.	

	 Lety	 IFR	 si	 v	 našom	 priestore	 zdržíme	 dlhšie.	 Odlety	 by	 sme	 mali	 ladiť	 na	 okolitých	
riadiacich	(ak	sú	online)	čo	možno	najskôr,	t.j.	nečakáme	nevyhnutne	na	dosiahnutie	alt	9000	
ft.	Najčastejšie	prelaďujeme,	keď	prevádzka	smeruje	na	prvý	 traťový	bod	a	 je	 z	našej	 strany	
dostatočne	separovaná	od	ostatnej	prevádzky	a	bezpečne	stúpa	na	trati.	Vtedy	prelaďujeme	na	
susedného	riadiaceho	čo	možno	najskôr.	Pre	neho	je	samozrejme	výhodou	mať	let	u	seba	skôr,	
pretože	môžu	mu	byť	udelené	ďalšie	inštrukcie.

	 Podobne	tak	prílety	IFR	budeme	vo	väčšine	prípadov	dostávať	od	susedných	riadiacich	
skôr,	než	dosiahnu	hranice	nášho	priestoru.	Prakticky	k	ich	prelaďovaniu	k	nám	dochádza,	keď	
je	prevádzka	dostatočne	separovaná	a	približuje	sa	k	nám.	Pre	nás	 je	 rovnako	výhodou	mať	
prevádzku	u	seba	skôr,	než	dosiahne	hranice	priestoru	TMA	–	môžeme	tak	s	pilotom	komunikovať	
s	väčšou	časovou	rezervou.	
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3.6					POHYBY	PO	LETISKU

	 Žilinské	letisko	má	svoju	osobitosť	aj	čo	sa	týka	designu	prevádzkových	plôch.	Rolovacie	
dráhy	sú	len	dve,	a	na	rozdiel	od	piešťanského	letiska	ani	jedna	nesiaha	až	k	počiatku	vzletovo-
pristávacej	 dráhy.	 Naopak	 –	 obe	 sa	 križujú	 so	 vzletovo-pristávacou	 dráhou	 na	medziľahlých	
miestach.	Niektorí	piloti	sú	schopní	odletieť	z	križovatky	rolovacej	dráhy	B	s	dráhou	24,	podobne	
tak	A	s	06.	V	prípade,	že	na	odlet	nebude	postačovať	len	takýto	úsek,	bude	nutné	schvaľovať	
rolovanie	 späť	 po	 dráhe	 (tzv.	 backtrack).	 Dôležitou	 skutočnosťou	 je,	 že	 pilotovi	 štandardne	
ponúkame	plnú	dĺžku	dráhy,	minimálne	sa	ho	vopred	spýtame,	či	je	schopný	vzletu	z	niektorej	zo	
zmienených	dvoch	križovatiek.	Nikdy	však	nevydávame	inštrukcie	na	skrátený	vzlet	z	križovatky	
rolovacej	a	vzletovo-pristávacej	dráhy	z	vlastnej	iniciatívy,	bez	vysloveného	súhlasu	pilota.

Príklad	komunikácie	(vždy	pre	vzlet	z	dráhy	24):

Pilot: “Tower, OMINO ready for taxi.”

Tower: “OMINO, are you able to depart from intersection bravo?”

Pilot:	“We are able, OMINO.“

Tower: “OMINO taxi via bravo to holding point runway 24.”

Pilot: “Via bravo to holding point runway 24.”

…

Pilot: “Tower, OMINO ready for taxi.”

Tower: “OMINO, are you able to depart from intersection bravo?”

Pilot:	“Negative, OMINO.“

Tower: “OMINO taxi via bravo to holding point runway 24.”

Pilot:	“Via bravo to holding point runway 24.”

(pilot sa blíži k vyčkávaciemu miestu na dráhu 24, na letisku nemáme žiadnu konfliktnú prevádzku 
a tak vydáme inštrukciu na vstup na dráhu s čím rovno schválime 18 backtrack)

Tower: “OMINO line up runway 24, backtrack approved.”

Pilot: “Line up runway 24, backtrack approved.”

18 Schválenie / approval má vo frazeológii vždy tú vlastnosť, že prenechávame istú časť 
splnenia našej požiadavky na pilotovi. V tomto prípade dĺžku backtracku – pilot si sám zváži, 
ako ďaleko potrebuje rolovať späť po dráhe. Nie je nutné od pilota vyžadovať rolovanie až po 
prah dráhy. Ak chceme, aby pilot niečo vykonal okamžite a podľa nami daných požiadaviek, 
dávame toto formou inštrukcie, kde vyslovene nariaďujeme naše požiadavky. Príkladov 
inštrukcií už bolo v texte zmienených niekoľko.
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