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Řízení množství paliva za letu – Frazeologie pro podávání zprav o 
množství paliva na palubě letounu službě řízení letového provozu.  

(In-Flight Fuel Management – Phraseology for Fuel Related Messages to Air 
Traffic Control (ATC). 

a zrušení Informačního věstníku 02/2012 včetně revize 1 a revize 2. 
 

 
1.) Účel Informačního věstníku 03/2015 

 
Tento Informační věstník 03/2015 poskytuje provozovatelům letounů 

v obchodní letecké dopravě informaci pro účely provedení novelizace postupů 

řízení množství paliva za letu, které jsou obsahem ustanovení 8.3.7 OM-A a 
které jsou zpracovány dle požadavku CAT.OP.MPA.280 – řízení množství paliva 

za letu.  
 

2.) Rozsah provedené novelizace postupů 
 

Novelizaci (revizi) ustanovení 8.3.7 OM-A, které se týká postupů pro řízení 
množství paliva za letu, provedou provozovatelé obchodní letecké dopravy – 

letouny v souladu s „EASA Information Bulletin (SIB No. 2013-12)“, který je 
přílohou k tomuto Informačnímu věstníku. 

 
Pro praktické použití při zpracování výše uvedeného je možno rovněž použít 

„Air Traffic Services Briefing Leaflet“, vydaný IFALPA a který je rovněž přílohou 
tohoto Informačního věstníku.  

 

V souladu s výše uvedeným SIB No. 2013-12, novelizace postupů řízení 
množství paliva za letu se týká zejména následujících položek, které doposud 

požadavek CAT.OP.MPA.280 neobsahuje, ale které jsou důležité z hlediska 
zachování přiměřené úrovně bezpečnosti: 

 
(a) Vyžádání informace o zpoždění od služby řízení letového provozu (ATC) 

(b) Oznámení o stavu minimálního paliva ATC vyhlášením „MINIMUM FUEL“ a 
(c) Vyhlášení nouzové palivové situace vysíláním „MAYDAY MAYDAY MAYDAY 

FUEL“  
 

 



3.)  Pokyny pro implementaci 
 

Provozovatelé obchodní letecké dopravy – letouny, kteří nemají doposud 
novelizované postupy ustanovení 8.3.7 OM-A řízení množství paliva za letu, jak 

je uvedeno v SIB No.2013-12, provedou úpravu těchto postupů v OM-A, 
včetně seznámení letových posádek a ostatního dotčeného provozního 

personálu s touto úpravou do 31.srpna.2015.   

  
Oznámení ÚCL ČR o změně ustanovení 8.3.7 OM-A provede provozovatel 

v souladu s postupy, které má uvedeny v kapitole 0 (ustanovení 0.2) OM-A.  
 

4.) Zrušení Informačního věstníku 02/2012 včetně revize 1 a revize 2 
 

Tento Informační věstník 03/2015 nahrazuje v plném rozsahu Informační 
věstník 02/2012, který se tímto ruší, včetně revize 1 a revize 2.  

 
 

Schválil: Ing. Josef Bartoš, v.r. 
                ředitel odboru   
 

 

 

Kontaktní osoby: Capt. Ing. Stanislav Čejda, inspektor 
                        Tel.: 225 422 832 

                        e-mail: cejda@caa.cz  
 

                        Ing. František Vlček, inspektor 
                        tel.: 225 422 832 

                        e-mail: vlcek@caa.cz  
 

 

 

Přílohy:  (1)  EASA Information Bulletin (SIB No. 2013-12) 
             (2)  IFALPA Air Traffic Services Briefing Leaflet  
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