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Implementace požadavku ustanovení OPS 1.405 „zahájení a pokračování v 
přiblížení“ (Commencement and Continuation of Approach) 
 
 
1. Všeobecně 
 
ÚCL ČR využije odchylku od požadavku ustanovení OPS 1.405, která je obsahem ROZHODNUTÍ 
EVROPSKÉ KOMISE 9/X/2008X.  
 
Odchylka se uplatňuje pouze v případě Přílohy III (EU-OPS) k nařízení EHS č.3922/91 
v platném znění pro provoz letounů, nikoli v případě předpisu JAR-OPS 3 pro provoz vrtulníků. 
 
2. Stávající znění ustanovení OPS 1.405 
 
Stávající znění požadavku ustanovení OPS 1.405(a) zakazuje pokračovat v přiblížení na letiště 
za vnější návěstidlo, nebo ekvivalentní polohu, jestliže hlášená RVR/VIS je menší, než 
použitelná minima. Pokud neexistuje vnější návěstidlo ani rovnocenná poloha, ustanovení OPS 
1.405(d) stanovuje, že rozhodnutí, zdali přerušit nebo pokračovat v přiblížení musí velitel 
letadla provést dříve, než sestoupí pod výšku 1 000 ft nad letištěm. 
 
3. Odchylka od ustanovení OPS 1.405 
 
Odchylně požadavek ustanovení OPS 1.405(a) stanovuje, že rozhodnutí pokračovat nebo 
přerušit přiblížení musí být provedeno v souladu s ustanovením OPS 1.405(d), bez ohledu, 
zdali existuje vnější návěstidlo nebo ekvivalentní poloha. Jinými slovy, velitel letadla může 
zahájit přiblížení bez ohledu na hlášenou RVR/VIS. Pokud velitel letadla zahájí přiblížení bez 
ohledu na hlášenou RVR/VIS, nesmí pokračovat v přiblížení pod 1000 ft nad letištěm. Vnější 
návěstidlo nebo rovnocennou polohu nebere pro rozhodnutí, zdali pokračovat nebo přerušit 
přiblížení v úvahu. 
 
4.  Požadavek ÚCL ČR na implementaci odchylky od ustanovení OPS 1.405 
 
ÚCL ČR požaduje, aby všichni držitelé AOC provedli změnu postupů pro zahájení a pokračování 
v přiblížení v OM-A (ustanovení 8.4. OM-A) v souladu s výše uvedeným bodem (2) a seznámili 
s touto změnou letové posádky a příslušný ostatní provozní personál. Zpracovanou změnu 
v OM-A požaduje předložit ÚCL k akceptaci nejpozději do 31.05.2012.   
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