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AKTUÁLNOST SMĚRNICE CAA-SL-025-n-14 

Za kontrolu aktuálnosti směrnice a jejích příloh odpovídá ředitel odboru OLD ÚCL. Ověřování 
aktuálnosti je prováděno minimálně 1x za dva roky. 

POUŽITELNOST SMĚRNICE CAA-SL-025-n-14 

(1) Tato Směrnice je použitelná pro: 

(2) Žadatele o vydání Osvědčení leteckého provozovatele (AOC) pro obchodní leteckou dopravu. 

(3) Provozovatele obchodní letecké dopravy (držitele AOC) za účelem dodržení postupu pro 
podání žádosti o udělení/změnu předchozího schválení k používání osamoceného letiště – 
letouny. 

(4) Odbor provozu letadel (OPL) sekce letové (SL) kdy je tato směrnice nedílnou součástí 
Příručky inspektora OOLD pro výkon funkce dozoru nad bezpečností provozovatelů letadel 
v obchodní letecké dopravě. 
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Postupy pro udělení/změnu schválení k používání osamocených letišť – letouny 
v souladu s požadavkem CAT.OP.MPA.106 

 

(a) Všeobecně 

(1) V souladu s požadavkem ustanovení CAT.OP.MPA.106 je osamocené letiště definováno jako 
letiště, pro něž je požadované náhradní palivo a konečná záloha paliva pro let na nejbližší 
přiměřené1 náhradní letiště cílového letiště: 

(a) pro letouny s pístovými motory – větší než množství paliva pro let po dobu 45 minut plus 
15% plánované doby letu v cestovní hladině nebo po dobu 2 hodin, podle toho, v kterém 
případě je množství menší, nebo 

(b) pro letouny s turbínovými motory – větší než množství paliva na let po dobu 2 hodin při 
normální spotřebě při cestovní rychlosti nad letištěm určení, včetně konečné zálohy paliva.   

(2) Použitím osamoceného letiště jako letiště cílového se vystavuje letadlo a cestující většímu 
riziku než v případě, kdy je dostupné náhradní letiště cílového letiště. Jestli je, nebo není 
letiště klasifikováno jako letiště osamocené, často závisí, jaký letoun je použit pro provoz na 
takové letiště. ÚCL ČR musí proto zhodnotit, jestli jsou aplikovány všechny dostupné 
prostředky pro zmírnění většího rizika. Z toho důvodu vyžaduje použití osamoceného letiště 
jako cílového letiště předchozí schválení ÚCL ČR. 

(3) V souladu s požadavkem ustanovení ARO.OPS.225 musí vydané schválení ÚCL ČR k použití 
osamoceného letiště obsahovat seznam přiměřených letišť, která splňují výše uvedená kritéria 
osamoceného letiště v souladu s požadavkem ustanovení CAT.OP.MPA.106, uvedených 
provozovatelem/žadatelem a na něž se schválení vztahuje (viz Příloha 2). 

(b) Podání žádosti držitelem AOC o udělení/změnu schválení k používání 
osamocených letišť – letouny 

(1) Žádost o udělení/změnu schválení k používání osamocených letišť – letouny předkládejte na 
formuláři uvedeném v Příloze 1: 

 prostřednictvím datové schránky (ID: v8gaaz5), 

 nebo na adresu: Úřad pro civilní letectví ČR, K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6, 

 nebo na emailovou adresu: podatelna@caa.cz se zaručeným elektronickým podpisem, 

 a nebo osobně na podatelnu ÚCL. 

(2) K žádosti provozovatel přiloží následující přílohy: 

(a) Přílohu 2 této Směrnice, ve které uvede všechna osamocená letiště, na která žádá 
schválení provozu (v případě prvního schválení) nebo nově žádaná letiště (v případě již 
zavedeného provozu se zamýšleným rozšířením na další letiště). 

(b) Navrhované změny provozních příruček a jiné dotčené dokumentace (např. manuálu pro 
dispečery plánující lety). Následující výčet je informativní a poskytuje přehled obvyklých 
změn, které se zavedení provozu na osamocená letiště týkají, avšak struktura a postupy 
provozovatele mohou vyžadovat změny další dokumentace nebo nemusí vyžadovat změny 
všech zde uvedených dokumentů: 

                                                 
1„přiměřeným letištěm“ je myšleno takové letiště, na kterém může být provozováno letadlo za podmínky, že budou 
zohledněny použitelné požadavky na výkonnost a charakteristiky vzletové a přistávací dráhy. V souladu s požadavkem 
CAT.OP.MPA.107 musí provozovatel považovat za přiměřené letiště pouze takové letiště, které je v předpokládané době 
použití dostupné a je vybaveno nezbytnými pomocnými službami, mezi něž patří letové provozní služby (ATS), dostatečné 
osvětlení, komunikační zařízení, meteorologické zprávy, navigační zařízení a záchranné služby. 
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1. Provozní příručka část A 

i. 8.1.3 Methods of establishing aerodrome operating minima (např. použití letištních 
a plánovacích minim pro jednotlivé fáze přípravy a provedení letu na osamocené 
letiště). 

ii. 8.1.6 Interpretation of meteorological conditions (např. vyhodnocování předpovědí 
TEMPO, PROB 30/40, TS, nárazy větru pro osamocená letiště). 

iii. 8.1.7 Determination of the quantities of fuel, oil and water methanol carried (např. 
množství požadovaného paliva – viz. také bod (2) (c) podmínek podání žádosti, 
minimální požadované palivo za letu nad určenými body). 

iv. 8.1.10 Operational flight plan (např. označení letu plánovaného jako letu na 
osamocené letiště, specifické doplňující informace o nejbližších letištích v okolí 
letiště určení, bod rozhodnutí, zaznamenávání podstatných informací během letu). 

v. 8.3.7 Policy and procedures for in-flight fuel management (např. minimální množství 
paliva nad bodem rozhodnutí, činnost a rozhodování v případě použití paliva pro 
nepředvídané situace, činnost a rozhodování při použití dodatečného paliva pro let 
na osamocená letiště). 

vi. 11 Handling, notifying and reporting accidents, incidents and occurrences (např. 
povinnost podat hlášení při nepřesné meteo předpovědi, použití dodatečného 
paliva). 

2. Provozní příručka část B 

i. 2 Normal procedures (např. využití druhé trati v FMS, využití komunikačního 
vybavení pro získání aktuálních informací o cílovém letišti za letu). 

ii. 3 Abnormal/emergency procedures (např. seznam vybavení/systémů, s jejichž 
závadami není doporučeno pokračovat na cílové letiště, doporučení pro vyhlášení 
nouze). 

iii. 5.1 Flight planning (např. informace o doporučené technice vyčkávání a údaje 
o odpovídající spotřebě paliva). 

iv. 8/9 CDL/MEL (např. omezení použití některých položek MEL pro lety na osamocená 
letiště, minimální vybavení pro takové lety). 

3. Provozní příručka část C 

i. Kategorizace letišť a oblastí provozu (doporučuje se zařadit osamocená letiště buď 
mezi letiště kategorie B a výše nebo tratě pro lety na osamocená letiště mezi 
komplexní tratě z důvodu nutnosti seznámit každou posádku s konkrétními riziky 
každého takového letiště, nejen s všeobecnými postupy pro lety na osamocená 
letiště jako takovými). 
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4. Provozní příručka část D 

i. Získání a platnost traťové/letištní kvalifikace pro lety na osamocené letiště 
(doporučuje se, aby kvalifikace byla platná jednotlivě pro každé konkrétní letiště/trať 
z důvodu specifických rizik, která se mohou mezi jednotlivými osamocenými letišti 
lišit). 

(c) Žádost o změnu schválení zásad určování množství paliva dle postupu uvedeného ve 
směrnici CAA-SL-014-n-14 v případě první žádosti o schválení k používání osamocených 
letišť (za účelem splnění požadavků AMC1 CAT.OP.MPA.150(b), odstavců (c) a (d)) nebo 
v případě, že provozovatel přijímá dodatečná opatření na základě předchozích zkušeností, 
např. zvýšení dodatečného paliva pro takové lety. 

(d) Vyhodnocení rizik: 

1. zavedení samotného provozu, včetně návrhu řízení takové změny; 

2. provozu na každé jednotlivé žádané osamocené letiště s ohledem na dosažitelnosti 
okolních letišť, typické počasí v oblasti, spolehlivost meteorologických předpovědí 
a informací o stavu zařízení a služeb letišť v návaznosti na vybavení letadla a dolet. 

(c) Vyhodnocení žádosti inspektorem ÚCL 

(1) Inspektor při vyhodnocení žádosti posuzuje: 

(a) úplnost žádosti, tj. správné vyplnění Přílohy 1 (žádost), Přílohy 2 (seznam osamocených 
letišť), předložení navrhovaných změn provozní dokumentace (OM A, B, C, D) 
a předložení vyhodnocení rizik; 

(b) kvalitu zpracování vyhodnocení rizik, a to s důrazem na: 

1. identifikaci konkrétních a přesně pojmenovaných nebezpeční a rizik provozu (např. 
„vznik střihu větru při severním proudění přes horský hřeben“ namísto všeobecného 
„počasí“; „riziko přetrvávajících podmínek vyžadujících nezdařené přiblížení nebo 
bránících v zahájení přiblížení nad dobu zásoby dodatečného paliva“ namísto 
„nezdařené přiblížení“); 

2. identifikaci bariér, které má provozovatel v současném provozu (např. postupy pro 
zahájení přiblížení, vyhodnocování meteorologických informací); 

3. identifikaci opatření a dodatečných bariér, které provozovatel přijme pro konkrétní 
letiště (např. pro let na konkrétní letiště budou platit jiná kritéria vyhodnocení 
meteorologických předpovědí – letiště je nepoužitelné, pokud se v předpovědi vyskytuje 
konkrétní rizikový jev) a formu šíření těchto informací (uvedení specifických podmínek 
do OM C, zvláštní briefingové karty pro dané letiště atd.). 

(c) zavedení odpovídajících provozních postupů minimálně v oblasti: 

1. plánování paliva dle AMC1 CAT.OP.MPA.150(b), odstavců (c) a (d); 

2. plánovacích minim dle CAT.OP.MPA.185 (c); 

3. postupů pro řízení paliva za letu dle CAT.OP.MPA.180 se specifickými pokyny pro lety 
na osamocená letiště; 

4. kategorizace letišť a udržování povědomí posádek o specifických rizicích každého 
osamoceného letiště v návaznosti na GM1 ARO.OPS.225. 

(2) V případě posouzení žádosti jako vyhovující: 

(a) zaznamená inspektor splnění požadavků do seznamu kontrolních úkonů (Příloha 4); 
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(b) zpracuje Rozhodnutí o udělení/změnu schválení k používání osamocených letišť (Příloha 
3); 

(c) připraví aktualizovanou Přílohu k AOC (označí schválení provozu a uvede schválená 
letiště, aktualizuje datum vystavení přílohy stejné jako datum vydání Rozhodnutí); 

(d) zajistí podpis/elektronický podpis Rozhodnutí a Přílohy k AOC příslušným nadřízeným 
a vypravení rozhodnutí datovou schránkou a přílohy k AOC poštou; 

(e) zkompletuje složku žádosti k archivaci (žádost, checklist, Rozhodnutí a doručenku 
z datové schránky), přílohy žádosti a korespondence s provozovatelem jsou archivovány 
pouze elektronicky. 

(3) V případě posouzení žádosti jako nevyhovující inspektor: 

(a) zpracuje Oznámení o přerušení řízení a Výzvu k odstranění nedostatků, zajistí jejich 
podpis/elektronický podpis příslušným nadřízeným a jejich odeslání provozovateli datovou 
schránkou; 

(b) v případě, že provozovatel do 30 dnů od doručení Oznámení o přerušení řízení a Výzvy 
k odstranění nedostatků nezašle doplňující/opravené přílohy nebo jiné požadované 
dokumenty, a to jednou z forem uvedených v článku b) Podání žádosti a s uvedeným 
číslem jednacím přiděleným ÚCL, zpracuje inspektor Usnesení o zastavení řízení 
a zkompletuje složku žádosti k archivaci (žádost, checklist s uvedenými vadami, Usnesení, 
doručenku z datové schránky), přílohy a korespondence s provozovatelem se archivují 
elektronicky; 

(c) v případě, že provozovatel opakovaně neodstraní nedostatky žádosti, tj. ke stejnému 
nedostatku po třetí výzvě předloží nedostatečně zpracované nebo nepřijatelné opatření, 
odstraní pouze některé nedostatky, neprokáže dostatečné vyhodnocení rizik a přijetí 
dodatečných opatření k jejich zmínění apod., může inspektor rozhodnout o zastavení 
řízení, pak postupuje inspektor dle odstavce (b) výše.  

(d) Závěrečná ustanovení 

(1) Udělení/změnu schválení k používání osamocených letišť provede ÚCL ČR v souladu 
s legislativou ČR vydáním Rozhodnutí dle zákona č. 500/2004 Sb.,  

(2) Nedílnou součástí schválení je seznam letišť, na něž se schválení vztahuje. 

(3) Po obdržení výše uvedeného Rozhodnutí, zařadí držitel AOC schválený seznam letišť do 
provozní příručky v souladu s AMC3 ORO.MLR.100 jako řádnou revizi.  

(4) Provede další úpravy v provozní příručce v souladu se schválenými návrhy dokumentů 
uvedených výše v bodě (b)(2) jako řádnou revizi.  

(5) S provedenými změnami provozní příručky (prokazatelně seznámí příslušný provozní 
personál.   

 


