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2.22.4.2.6 Velitelé letadel jsou žádáni, aby při navázání
spojení potvrdili informaci ATIS a zopakovali dané QNH.

2.22.4.2.6 Pilots-in-command are requested to confirm
ATIS information and read back its QNH when establish radio
contact.

2.22.4.2.7 V případě současného provozu ILS 24 a ILS 06
je automatické přistání zakázáno. Velitelé letadel budou
informováni příslušnou službou ATC nebo vysíláním ATIS.

2.22.4.2.7 In case of simultaneous operation of ILS 24 and
ILS 06 the automatic landing is prohibited. Pilots in-command
will be informed by appropriate ATC unit or by ATIS.

2.22.4.2.8 Při přechodu z PRAHA RADAR na RUZYNĚ
RADAR, z důvodů snížení zátěže na kmitočtu, omezte
navázání spojení pouze na RUZYNĚ RADAR + volací znak.
V případě zvláštní situace může PRAHA RADAR požadovat
od pilotů při navázání spojení s RUZYNĚ RADAR předání
dodatečných informací.

2.22.4.2.8 While being transferred from PRAHA RADAR to
RUZYNĚ RADAR, initial contact shall be restricted to
RUZYNĚ RADAR + CALL SIGN only in order to avoid
frequency congestion. In specific situation PRAHA RADAR
may request pilot to report additional information to RUZYNĚ
RADAR at initial contact.

2.22.4.2.9 Let IFR, který provádí vizuální přiblížení, musí, v
případě nezdařeného přiblížení, provést postup pro
nezdařené přiblížení, který je publikován na mapě přiblížení
podle přístrojů pro stejnou dráhu, není-li jinak instruován
ATC.

2.22.4.2.9 The IFR flight conducting visual approach shall,
in case of the missed approach, conduct missed approach
procedure, which is published on instrument approach chart
for the same runway, unless otherwise instructed from the
ATC.

2.22.4.2.10 Z důvodu vyklízení letadla na konci příslušné
RWY může dojít ke krátkodobému narušení integrity signálu
ILS/LOC.

2.22.4.2.10 Due to aircraft vacating at the end of the RWY
short-term interference of signal integrity ILS/LOC may
happen.

2.22.4.2.10.1Piloti následujícího letadla obdrží od ATC
informaci “Očekávejte krátkodobé rušení ILS“.

2.22.4.2.10.1Pilots of the following aircraft shall receive
information from ATC “Expect short-time ILS interference“.

2.22.4.2.10.2Pokud ATC nestanoví jinak, vyklízení RWY 06
na TWY Z není povoleno.

2.22.4.2.10.2Unless provided otherwise by ATC, vacating of
the RWY 06 on TWY Z is not allowed.

2.22.4.3

2.22.4.3

Odlety

Departures

2.22.4.3.1 Postupy Airport Collaborative Decision
Making (A-CDM)

2.22.4.3.1 Airport Collaborative Decision Making
(A-CDM) procedures

Postupy A-CDM se aplikují H24 a jsou závazné pouze pro
lety IFR, vyjma letů s některým z následujících STS:
MEDEVAC, SAR, HEAD, FFR.

A-CDM procedures are applied H24 for IFR flights, except
flights with following STS:
MEDEVAC, SAR, HEAD, FFR.

Pokud let s STS/STATE nebo HUM požaduje přednost, musí
uvést i STS/ATFMX.

If flight with STS/STATE or HUM requires priority, FPL field
18 shall contain STS/ATFMX.

2.22.4.3.1.1 TOBT - Cílový čas ukončení pozemního
odbavení letadla

2.22.4.3.1.1 Target Off-Block Time (TOBT)

TOBT je stanoveno po dohodě s handlingovou společností
(GHA) a letové posádky a znamená připravenost ke
spouštění motorů a následnému vytlačení/pojíždění.

TOBT is set after an agreement of ground handling agency
(GHA) and flight crew and it means readiness for engine start
up and immediate pushback/ taxi.

Za zadávání a aktualizace TOBT je odpovědná GHA.

GHA is responsible for TOBT input and updates.

Hodnota TOBT nesmí být nižší než EOBT - 10 MIN.

TOBT shall not be less than EOBT -10 MIN.

Nejnižší hodnota aktualizace TOBT je + 5 MIN od aktuálního
času.

Lowest value of TOBT update is + 5 MIN from current time.

TOBT je zobrazován na displeji VDGS

TOBT is indicated on VDGS display.

2.22.4.3.1.2 TSAT - Cílový čas vydání povolení ke
spouštění motorů

2.22.4.3.1.2 Target Start-Up Approval Time (TSAT)

TSAT je stanoven ATC na základě:

TSAT is determined by ATC based on:

-

EOBT,
dat vložených GHA - TOBT, místa a doby odmrazování,

-

-

ATFCM omezení (CTOT),
aktuální provozní situace.

-

EOBT,
data submitted by GHA - TOBT, de-icing stand and
estimated de-icing time,
ATFCM restriction (CTOT),
current operational situation.
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V intervalu TSAT - 5 / + 5 MIN je letová posádka povinna
žádat o schválení ke spouštění motorů. Let bez povolení ke
spouštění motorů je vyřazen z odletové sekvence v čase
TSAT + 7 MIN. Pro opětovné zařazení do sekvence je nutné
zadat novou hodnotu TOBT.

Flight crew shall request start-up approval within TSAT - 5 /
+ 5 MIN. Flight without start-up approval will be removed from
departure sequence at TSAT + 7 MIN. For re-inclusion to the
sequence it is necessary to input new TOBT.

TSAT je zobrazován na displeji VDGS.

TSAT is indicated on VDGS display.

2.22.4.3.1.3 Provozní postupy

2.22.4.3.1.3 Operational procedures

1) Provozovatel letadla

1) Aircraft operator

Je povinen zajistit, aby v okamžiku podání FPL bylo EOBT
nejdříve v čase zkoordinovaného letištního slotu
(SOBT - 0 MIN) a nejpozději v čase SOBT + 10 MIN.
Zároveň je povinen aktualizovat EOBT zprávou DLA v
případě, že TOBT je větší než současné EOBT + 15 MIN.

Aircraft operator is obliged to ensure that at time of FPL filing,
EOBT is within coordinated airport slot (SOBT) - 0 MIN and
SOBT + 10 MIN. If the TOBT is greater than current
EOBT + 15 MIN, the aircraft operator shall send DLA
message.

2) Handlingová společnost (GHA)

2) Ground Handling Agency (GHA)

Zadává a aktualizuje hodnotu TOBT a data odmrazování.

GHA inputs and updates TOBT and de-icing data.

3) Letová posádka

3) Flight crew

Musí oznamovat GHA všechny skutečnosti, které mohou
ovlivnit TOBT.

Flight crew shall report all facts which can affect TOBT to
GHA.

Oznamuje GHA žádost o odmrazování a požadovaný rozsah
odmrazení nejpozději 25 MIN před TOBT.

Flight crew shall report de-icing request to GHA at least
25 MIN prior to the TOBT.

Musí požádat o vydání ATC povolení nejpozději s žádostí o
schválení spouštění motorů.
V intervalu TSAT - 5 / + 5 MIN je letová posádka povinna
žádat o schválení ke spouštění motorů.

Flight crew shall request ATC clearance no later than
together with start-up approval request.
The flight crew shall request start-up approval within
TSAT - 5 / + 5 MIN.

4) ATC

1) ATC

Stanovuje TSAT.

ATC determines TSAT.

2.22.4.3.1.4 Doplňující informace

2.22.4.3.1.4 Additional information

Podrobné informace jsou k dispozici na:
https://www.prg.aero/collaborative-decision-making-cdm,
kontakt: cdm@prg.aero

More information avalable at:
https://www.prg.aero/collaborative-decision-making-cdm,
contact: cdm@prg.aero

2.22.4.3.2 ATC Povolení

2.22.4.3.2 ATC clearance

O vydání odletového povolení musí být požádáno nejpozději
v čase TSAT +5 MIN na kmitočtu RUZYNĚ DELIVERY /
RUZYNĚ TOWER (dle jejich provozní doby). Současně s
žádostí je nutno:

ATC clearance shall be requested no later than TSAT
+ 5 MIN on RUZYNĚ DELIVERY / RUZYNĚ TOWER
frequency (according to its operational hours). The request
shall include:

-

-

ohlásit číslo stání letadla;
potvrdit příjem informace ATIS a zopakovat dané QNH;
když nejsou uplatňovány postupy A-CDM, ohlásit úmysl
provést odmrazení letadla.

stand number;
confirmation of ATIS information and QNH read back;
de-icing request only if A-CDM procedures are not
applied.

Posádka letadla, zamýšlející provést vzlet z jiné RWY než je
RWY v používání, musí svoji žádost oznámit nejméně
20 minut před TOBT.

Flight crew intending to depart from RWY other than RWY in
use shall request this intention at least 20 minutes before
TOBT.

2.22.4.3.3 Schválení ke spouštění motorů

2.22.4.3.3 Start-up clearance

V intervalu TSAT - 5 / + 5 MIN je letová posádka povinna
žádat o schválení ke spouštění motorů na kmitočtu RUZYNĚ
DELIVERY / RUZYNĚ TOWER (dle jejich provozní doby).

Flight crew shall request start-up approval at TSAT - 5 /
+ 5 MIN on RUZYNĚ DELIVERY / RUZYNĚ TOWER
frequency (according to its operational hours).

Spouštění motorů musí být zahájeno neprodleně po
schválení od ATC.

Start-up shall commence immediately after the approval.

Neočekávané zdržení musí letová posádka neprodleně
oznámit na příslušném kmitočtu a handlingové společnosti
(GHA).

Flight crew shall report unexpected delay on appropriate
frequency and to GHA.
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Schválení ke spouštění motorů neznamená schválení k
vytlačení!

Start-up approval does not mean push back approval!

O schválení k vytlačení musí letová posádka požádat na
kmitočtu RUZYNĚ GROUND / RUZYNĚ TOWER (dle jejich
provozní doby). RUZYNĚ DELIVERY nebude vydávat
instrukci k přeladění.

Flight crew shall request pushback approval on RUZYNĚ
GROUND / RUZYNĚ TOWER frequency (according to its
operational hours). No instruction for frequency change is
issued by RUZYNĚ DELIVERY.

V případě, že letová posádka potřebuje provést spuštění
motorů před TSAT z technického důvodu, požádá frází
"ŽÁDÁM SPOUŠTĚNÍ MOTORŮ Z TECHNICKÝCH
DŮVODŮ".

In case flight crew needs to start-up engines before TSAT due
to technical reasons, it shall be requested using phrase
"REQUEST START-UP DUE TO TECHNICAL REASONS".

2.22.4.3.4 Schválení k vytlačení a povolení k pojíždění

2.22.4.3.4 Pushback approval and taxi clearance

O schválení k vytlačení nebo o povolení k pojíždění musí
letová posádka požádat na kmitočtu RUZYNĚ GROUND /
RUZYNĚ TOWER (dle jejich provozní doby).

Flight crew shall request pushback approval and taxi
clearance on RUZYNĚ GROUND / RUZYNĚ TOWER
frequency (according to its operational hours).

Vytlačení a pojíždění musí být zahájeno neprodleně po
schválení od ATC.

Pushback and taxi shall commence immediately after the
approval/clearance.

Neočekávané zdržení musí letová posádka neprodleně
oznámit na příslušném kmitočtu a GHA.

Flight crew shall report unexpected delay on appropriate
frequency and to GHA.

2.22.4.3.5 Postupy vzdáleného vyčkávání letadel před
odletem

2.22.4.3.5 Procedures for remote holding of aircraft
before departure

Za účelem zajištění plynulosti provozu na pohybové ploše
letiště, může být z provozních důvodů požadováno
přemístění letadla z místa stání do jiné přidělené lokace, kde
vyčkává na TSAT.

In order to ensure efficient operations it may be required to
relocate aircraft waiting for TSAT to remote holding.

Pokud je letadlo připraveno a rozdíl mezi aktuálním časem a
TSAT je větší než 15 MIN, je provozovatel letiště oprávněn
vydat pokyn posádce letadla ke vzdálenému vyčkávání.

If aircraft is ready and difference between current time and
TSAT is more than 15 MIN, the airport operator is authorized
to order remote holding.

Následující tabulka definuje pozice na pohybových plochách
letiště sloužící k aplikaci postupů vzdáleného vyčkávání
letadel:

Following table defines locations for remote holding of
aircraft:

Lokace pro vzdálené vyčkávání letadel

Location for a remote holding of aircraft

Lokace / location
Stání / stands
TWY

MAX rozpětí křídel / wingspan
36 M

52 M

65 M

80 M

50 - 58B, 60 - 64

50A, 58

58

N/A

TWY AA

TWY AA

TWY Z (DA2)

N/A

Obecná pravidla

General rules

Přemístění letadla na přidělenou vzdálenou lokaci probíhá
natažením tahačem, bez spuštěných pohonných jednotek.

Aircraft is relocated to remote hold solely by means of tow
truck. The aircraft shall not have the engines running.

Posádka letadla nevyžaduje povolení od TWR pro přemístění
na vzdálenou lokaci, protože komunikace za tímto účelem je
výhradně v odpovědnosti GHA.

Flight crew does not need ATC approval nor clearance for the
relocation to remote hold, as this process is in responsibility
of GHA.

Následně probíhá spouštění motorů podle požadavků
2.22.4.3.3.

Once at the remote hold, start-up procedure shall comply with
requirements defined in 2.22.4.3.3.

2.22.4.3.6 Piloti odlétávajících letadel podle IFR z letiště
PRAHA/Ruzyně musí ihned po vzletu navázat spojení na
příslušném kmitočtu PRAHA RADAR uvedeném v textovém
popisu SID. TWR Ruzyně nebude zvlášť předávat pokyny k
přechodu na příslušný kmitočet.

2.22.4.3.6 Pilots of aircraft departing according to IFR from
aerodrome PRAHA/Ruzyně shall establish radio contact on
the respective frequency PRAHA RADAR, referred to SID
text description, immediately after take-off. TWR Ruzyně will
not individually give any instructions for change to relevant
frequency.
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2.22.4.3.7 Pokud ATC nestanoví jinak, jsou velitelé letadel
odlétavajících z LKPR, LKVO a LKKB povinni dodržovat pod
FL 100 následující rychlostní omezení:

2.22.4.3.7 Unless otherwise stated by ATC, pilots in
command performing departures from the airports LKPR,
LKVO and LKKB are obliged to comply with the following
speed restriction below FL 100:

1) Proudová letadla MAX IAS 250 KT

1) Jet aircraft MAX IAS 250 KT

2) Vrtulová letadla MAX IAS 180 KT

2) Propeller driven aircraft MAX IAS 180 KT

2.22.4.3.8 Postupy pro odlety jsou popsány na
následujících stranách a zobrazeny na mapách RNAV SID.

2.22.4.3.8 Departure procedures are described on the
following pages and shown on RNAV SID charts.

2.22.4.3.9

2.22.4.3.9

RNAV postupy

RNAV procedures

2.22.4.3.9.1 Pro RNAV odletové tratě se požaduje RNAV-1
certifikace. Separace na paralelních odletových tratí (např.
RNAV SID z RWY 24 na sever) zajišťuje služba řízení.

2.22.4.3.9.1 RNAV-1 certification is required for RNAV
departure routes. Separation on parallel departure routes (for
example RNAV SID from RWY 24 to the north) is provided by
ATC service.

2.22.4.3.9.2 Letadla necertifikovaná pro RNAV-1 navigaci
mohou využívat SID s certifikací RNAV-5. Letadla necertifikovaná pro RNAV se vystavují možnosti zpoždění a/nebo
prodloužení tratě letu v obdobích nahromadění provozu.

2.22.4.3.9.2 Aircraft not certified for RNAV-1 can also utilize
SIDs with certification for RNAV-5. Aircraft not certified for
RNAV may incur delays and/or extended routing during peak
periods.

2.22.4.3.9.3 Pouze velitel letadla nevybaveného pro RNAV-5
musí informovat ATC při prvním navázání spojení.

2.22.4.3.9.3 Only a pilot-in-command of an aircraft not
certified for RNAV-5 shall inform the ATC when establishing
the first radio contact.

2.22.4.3.9.4 Pro letadla nevybavená pro RNAV bude
zajištěno vektorování.

2.22.4.3.9.4 For aircraft not approved for RNAV operations
vectoring will be provided.

2.22.4.3.10 Letadla nevybavená podle požadavku 2.22.4.3.9
pro RNAV odletové tratě budou radarově vektorována na
výstupní body příslušných odletových tratí.

2.22.4.3.10 Aircraft not equipped in accordance with
requirement 2.22.4.3.9 for RNAV departure routes will be
radar vectored to exit points of relevant departure routes.

2.22.4.3.11 Letadla odlétávající směrem na OKG, RAPET,
VARIK nebo RUDAP a stoupající do FL 280 nebo vyšší, musí
nejpozději nad uvedenými body dosáhnout FL 280.

2.22.4.3.11 Aircraft departing towards OKG, RAPET, VARIK
or RUDAP and climbing to FL 280, or above, must achieve
FL 280 by aforesaid points.

2.22.4.3.12 Odlety letů IFR po tratích jiných než SID

2.22.4.3.12 IFR departures other than via SID

Níže uvedené typy odletových postupů letů letadel letících
podle pravidel letů podle přístrojů jsou stanoveny pro případ,
kdy přístrojový odlet pomocí SID není možný nebo žádoucí.

IFR departure procedures described below are determined
for the purpose of case when an instrument departure via SID
is impossible or undesirable.

2.22.4.3.12.1 Vizuální odlety

2.22.4.3.12.1 Visual departures

a) Vizuální odlety za účelem vyhnutí se význačné
oblačnosti

a) Visual departures for adverse weather avoidance

Vizuální odlety za účelem vyhnutí se význačné oblačnosti v
prostoru vzletu a počátečního stoupání jsou povoleny pouze
ve dne a pro všechna letadla do CAT H včetně.
Letové povolení k provedení tohoto typu odletu lze vydat na
základě žádosti pilota, nebo, je-li tak navrženo z iniciativy
ATC a akceptováno pilotem.

Visual departures for the purpose of adverse weather
avoidance during take-off and initial climb-out are permitted
during the daytime and for all aircraft up to CAT H inclusive.
ATC clearance to execute a visual departure may be issued
upon request of the pilot or upon initiative of the ATC and
accepted by the pilot.

b) Vizuální odlety za účelem zvýšení kapacity letiště

b) Visual departures for airport capacity enhancement

Vizuální odlety za účelem zvýšení kapacity letiště jsou
povoleny pouze ve dne a pouze pro letadla s pístovými a
jednomotorovými turbovrtulovými pohonnými jednotkami do
CAT B včetně a kategorie turbulence v úplavu Lehká letadla
s pístovými a turbohřídelovými pohonnými jednotkami CAT H
a kategorie turbulence v úplavu Lehká.
Letové povolení k provedení tohoto typu odletu lze vydat
pouze z iniciativy ATC, přičemž musí být akceptováno
pilotem.

Visual departures for the purpose of airport capacity
enhancement are permitted only during the daytime and only
piston and single engine turboprop aircraft up to CAT B
inclusive of wake turbulence category LIGHT and for piston
and turboschaft aircraft of CAT H of wake turbulence category
LIGHT.
ATC clearance to execute a visual departure may be issued
only upon initiative of the ATC and accepted by the pilot.
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To execute a visual departure

-

musí vzletové výkonové charakteristiky letadla umožnit
zahájení zatáčky co nejdříve po vzletu,

-

-

musí meteorologické podmínky ve směru vzletu a
následného stoupání umožnit dodržení viditelnosti země
až do minimální sektorové nadmořské výšky (MSA) nebo
do minimální nadmořské výšky pro radarové vektorování
(MRVA) podle toho, jak bude stanoveno v ATC povolení,
je pilot odpovědný za dodržení bezpečné výšky nad
překážkami až do takto stanovené nadmořské výšky,
musí pilot před vzletem s tímto postupem souhlasit.
Souhlasem se rozumí zopakování letového povolení,

-

letová posádka by s ohledem na charakter vizuální fáze
odletového postupu měla zvážit vhodnost použití techniky
vzletu s redukovaným tahem.

-

-

-

-
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the aircraft take-off performance characteristics shall
allow to make an early turn after take-off as soon as
possible,
meteorological conditions in the direction of take-off and
the following climb-out shall enable visual reference to
terrain up to Minimum Sector Altitude (MSA) or Minimum
Radar Vectoring Altitude stated in ATC clearance,
the pilot shall be responsible for obstacle clearance until
such specified altitude,
the pilot prior to take-off shall agree to execute this
procedure. The readback of the ATC clearance is
considered as the agreement,
with regard to specifics of a visual departure procedure,
the flight crew should consider the suitability of the use of
reduced thrust take-off technique.

2.22.4.3.12.2 Všesměrové odlety

2.22.4.3.12.2 Omnidirectional departures

a) Všesměrové odlety za účelem vyhnutí se význačné
oblačnosti

a) Omnidirectional departures for adverse weather
avoidance

Všesměrové odlety za účelem vyhnutí se význačné
oblačnosti v prostoru vzletu a počátečního stoupání jsou
povoleny ve dne i v noci a pro všechna letadla do CAT H
včetně.
Letové povolení k provedení tohoto typu odletu lze vydat na
základě žádosti pilota, nebo, je-li tak navrženo z iniciativy
ATC a akceptováno pilotem.

Omnidirectional departures for the purpose of adverse
weather avoidance during take-off and initial climb-out are
permitted during the daytime and night and for all aircraft up
to CAT H inclusive.
ATC clearance to execute a visual departure may be issued
upon request of the pilot or upon initiative of the ATC and
accepted by the pilot.

b) Všesměrové odlety za účelem zvýšení kapacity letiště

b) Omnidirectional departures for airport capacity
enhancement

Všesměrové odlety za účelem zvýšení kapacity letiště jsou
povoleny pouze pro letadla s pístovými a jednomorovými
turbovrtulovými pohonnými jednotkami do CAT B včetně a
kategorie turbulence v úplavu Lehká a letadla s pístovými a
turbohřídelovými pohonnými jednotkami CAT H a kategorie
turbulence v úplavu Lehká.
Všesměrové odlety za účelem zvýšení kapacity letiště nejsou
v době od 2100 (2000) do 0500 (0400) povoleny.

Omnidirectional departures for the purpose of airport capacity
enhancement are permitted only for piston and single engine
turboprop aircraft up to CAT B inclusive and wake turbulence
category LIGHT and for piston and turboschaft aircraft of
CAT H and wake turbulence category LIGHT.

Letové povolení k provedení tohoto typu odletu lze vydat
pouze z iniciativy ATC, přičemž musí být akceptováno
pilotem.

Omnidirectional departures for the purpose of airport capacity
enhancement are not permitted from 2100 (2000) to 0500
(0400).
ATC clearance to execute an omnidirectional departure may
be issued onyl upon initiative of the ATC and accepted by the
pilot.

K provedení všesměrového odletu:

To execute an omnidirectional departure:

-

může být první zatáčka po vzletu do požadovaného
směru zahájena nejdříve po dosažení 1700 ft AMSL,
musí být dodržen minimální gradient stoupání 5% do
3200 ft AMSL,
musí být po oprůletu 3200 ft AMSL udržován minimální
gradient 3,3% do 5000 ft AMSL,
je pilot odpovědný za dodržení takto vydaného ATC
povolení,
pilot musí před vzletem s tímto postupem souhlasit.
Souhlasem se rozumí zopakování letového povolení,

-

letová posádka by s ohledem na předepsané gradienty
stoupání měla zvážit vhodnost použití techniky vzletu s
redukovaným tahem.

-

-

-

-

an early turn after take-off can be executed after reaching
1700 ft AMSL as the earliest,
a minimum climb gradient of 5% shall be maintained until
3200 ft AMSL,
after passing 3200 ft AMSL a minimum climb gradient of
3,3% shall be maintained until 5000 ft AMSL,
the pilot shall be responsible for adherence to such
obtained ATC clearance,
the pilot prior to take-off agree to execute this procedure.
The readback of the ATC clearance is considered as the
agreement,
with regard to projected climb gradient of an
omnidirectional departure procedure, the flight crew
should consider the suitability of the use of reduced
take-off technique.
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2.22.4.4

AIP

PRAHA/Ruzyně

Přiblížení okruhem

2.22.4.4

CZECH REPUBLIC

Visual manoeuvring (circling)

2.22.4.4.1 OCA pro jednotlivé RWY - viz mapa přiblížení
okruhem.

2.22.4.4.1 OCA for each RWY - see the Circling Approach
Chart.

2.22.4.4.2 Při přiblížení okruhem jsou stanoveny směry
okruhů pro letadla kategorií A a B bez omezení. Letadla
kategorie C nesmí narušit prostor, vyznačený na mapě
přiblížení okruhem tmavším odstínem. Letadla kategorie D
nesmí přiblížení okruhem provádět.

2.22.4.4.2 The directions of circling for categories A and B
are without restrictions. Category C aircraft are not authorized
to enter the area shaded on the Circling Approach Chart.
Category D aircraft are not authorized for circling approach.

2.22.4.5

2.22.4.5

Postupy za nízké dohlednosti (LVP)

Low Visibility Procedures (LVP)

2.22.4.5.1 Popis zařízení

2.22.4.5.1 Description of facilities

2.22.4.5.1.1 Dráha 24 je vybavena ILS a je schválena pro
provoz za meteorologických podmínek CAT II a III a pro vzlety
za nízké dohlednosti (LVTO).

2.22.4.5.1.1 Runway 24 is equipped with ILS and is approved
for CAT II and III operations and for Low Visibility Take-Off
(LVTO).

2.22.4.5.2 Kritéria pro zahájení a ukončení postupů za
nízké dohlednosti (LVP)

2.22.4.5.2 Criteria for the initiation and termination of Low
Visibility Procedures (LVP)

2.22.4.5.2.1 Postupy LVP budou zahájeny, jestliže je RVR v
TDZ nebo MID nebo END 600 m a nižší nebo CLD BASE
nižší než 250 ft.

2.22.4.5.2.1 Low Visibility Procedures will be initiated if the
RVR TDZ or MID or END is 600 m or less or CLD BASE is
less than 250 ft.

2.22.4.5.2.2 Postupy LVTO budou zahájeny, jestliže RVR
TDZ a/nebo MID a/nebo END klesne na 600 m a méně.

2.22.4.5.2.2 Low Visibility Take-Off phase will be initiated if
the RVR TDZ and/or MID and/or END decreases to 600 m
and less.

2.22.4.5.3 Podrobnosti o uvolnění RWY

2.22.4.5.3 Details of runway exits

2.22.4.5.3.1 Letadla přistávající na RWY 24 musí uvolnit
RWY pouze na TWY C, D, E nebo F.

2.22.4.5.3.1 Aircraft landing on Runway 24 must only exit via
the taxiway C, D, E or F.

2.22.4.5.3.2 TWY pro uvolnění RWY 24 jsou vybavena
střídavě zeleno/žlutými osovými návěstidly pojezdové dráhy
označujícími hranice ochranného prostoru LOC.

2.22.4.5.3.2 Runway exits for RWY 24 are equipped with
alternate green and yellow TWY centreline lights indicating
the boundaries of the localizer sensitive area.

2.22.4.5.4 Podrobnosti o použitelných vyčkávacích místech

2.22.4.5.4 Details of holding points to be used

2.22.4.5.4.1 Odlétávající letadla musí pro vzlet z RWY 24
používat vyčkávací místo CAT II/III na TWY A, Z nebo B.

2.22.4.5.4.1 Aircraft departing on Runway 24 shall use the
CAT II/III holding points on taxiway A, Z or B.

2.22.4.5.5 Popis LVP

2.22.4.5.5 Description of LVP

2.22.4.5.5.1 CAT II/III Přiblížení a Přistání

2.22.4.5.5.1 CAT II/III Approach and Landing

a) Piloti budou vysíláním ATIS nebo RTF informováni o
zahájení Postupů LVP nebo LVTO.

a) Pilots will be informed by ATIS or RTF broadcasting about
initiation of operation of LVP or LVTO procedures

b) Letadlo bude vektorováno do ILS nejméně 3 NM před
FAF.

b) Aircraft will be vectored to intercept ILS at least 3 NM from
FAF.

c) Během postupů LVP jsou aplikovány větší rozstupy mezi
letadly na finále s cílem minimalizovat možnost rušení
signálu ILS.

c) During low visibility procedures additional separation on
final is applied to minimize the posibility of interference
ILS signal.

2.22.4.5.5.2 Vzlety za nízké dohlednosti

2.22.4.5.5.2 Low Visibility Take-Off

Piloti, kteří budou provádět řízený vzlet, musí při spouštění
motorů informovat ATC, aby bylo možné zajistit uvolnění
ochranné zóny LOC.

Pilots wishing to conduct a guided take off must inform ATC
on engine start-up in order to ensure that protection of the
localizer sensitive area is provided.

2.22.4.5.6 Další informace

2.22.4.5.6 Other information

2.22.4.5.6.1 Záblesková návěstidla pro RWY24 jsou při
provozu LVP zapínána pouze na vyžádání.

2.22.4.5.6.1 Strobe lighting for Runway 24 is turned on, when
CAT II and III operations are in progress, only on request.

2.22.4.5.6.2 Současný vstup na RWY 24 z TWY A a TWY B
nebo TWY Z a TWY B při Provozu LVP nebo LVTO není
povolen.

2.22.4.5.6.2 Simultaneous line-up Runway 24 from TWY A
and TWY B or TWY Z and TWY B is not permitted in LVP or
LVTO.

AMDT 363/19

