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Contingency procedures

V případě výpadku nebo poruchy LARS se MLČ v CTR Tuřany
koordinuje se stanovištěm ATS na kmitočtu TWR, GND případně
ACC Praha před spuštěním motorů nebo před vstupem do prostoru
odpovědnosti daného ATS stanoviště.

In case of LARS outage or failure, LFA in CTR Turany shall be
coordinated with ATC unit on frequency of TWR, GND or ACC Praha
before starting the engines or before entering the area of
responsibility of appropriate ATS units.

LKTB

LKTB

2.21.1

AD 2.21 POSTUPY PRO OMEZENÍ HLUKU
OMEZENÍ LETŮ

2.21.1

AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES
FLIGHT RESTRICTIONS

2.21.1.1
Vzlety a přistání letadel certifikovaných dle ICAO
Annex 16/I, část II, Hlava 2 nebo letadel bez certifikace dle ICAO
Annex 16/I, část II, Hlava 2 nejsou povoleny. V případě letů výjimečné
povahy je možno využít postup dle AIP GEN 1.2.1.12. Vzlety a přistání
výše uvedených letadel v době od 2100 (2000) do 0500 (0400) jsou
zakázány bez výjimky.

2.21.1.1
Take−offs and landings of aircraft certified
in
accordance with ICAO Annex 16/I, Part II, Chapter 2 or aircraft
without certification in accordance with ICAO Annex 16/I, Part II,
Chapter 2 are not permitted. In exceptional cases it is possible to use
the procedure in accordance with AIP GEN 1.2.1.12. Take−offs and
landing of the above mentioned aircraft from 2100 (2000) to 0500
(0400) are prohibited without exemption.

2.21.2

2.21.2

VÝCVIKOVÉ LETY

TRAINING FLIGHTS

2.21.2.1
Z důvodu snížení hlukové zátěže je žádoucí neprovádět
přelety a lety po okruhu nad zastavěnými částmi obcí Tuřany,
Holásky, Dvorska, Kobylnice, Šlapanice, Slatina, pokud není službou
ATC stanoveno jinak (např. za účelem zajištění rozstupu, vyhnutí se
oblačnosti apod.).

2.21.2.1
For reason of noise abatement flights, including flights
along traffic circuit, should not be carried out over built−up areas of
villages Tuřany, Holásky, Dvorska, Kobylnice, Šlapanice, Slatina,
unless otherwise stated by ATC service (for example for provision of
separation, avoiding the clouds etc.).

2.21.2.2
Výška letu po okruhu je 1800 ft AMSL a platí pro
všechny letouny včetně sportovních létajících zařízení a
motorizovaných kluzáků.

2.21.2.2
The traffic circuit altitude is 1800 ft AMSL for all
aircraft including sporting flying equipments and powered gliders.

2.21.2.3
Akrobatické lety lze provádět pouze mimo zástavbu a
dle instrukcí služby ATC.

2.21.2.3
Acrobatic flights may be carried out outside built−up
areas only and according to ATC instructions.

2.21.2.4
Výcvikové lety mezi 2100 (2000) UTC a 0500 (0400)
UTC nejsou povolovány.

2.21.2.4
Training flights between 2100 (2000) UTC and 0500
(0400) UTC are not permitted.

LKTB

LKTB

2.22.1

AD 2.22 LETOVÉ POSTUPY

2.22.1

GENERAL

2.22.1.1
Výška základny oblačnosti se udává vzhledem
k nadmořské výšce THR RWY 27.

2.22.1.1

Cloud base height is related to THR RWY 27 elevation.

2.22.1.2
Travnatá dráha je označována podle směru pro přistání
nebo vzletu jako:

2.22.1.2
Grass RWY is designated according to the direction of
landing or take−off as:

–
–

VŠEOBECNĚ

AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES

RWY 08 nebo
RWY 26

–
–

RWY 08 or
RWY 26

2.22.1.3
RWY 08/26 je použitelná pouze ve dne pro lety VFR (a
zvláštní lety VFR).

2.22.1.3
RWY 08/26 is available only HJ for VFR flights (and
special VFR flights).

2.22.1.4
Ve vysílání ATIS nebude použití RWY 08/26 jako dráhy
v používání samostatně vysíláno. Piloti jsou žádáni, aby úmysl použít
RWY 08/26 pro přistání ohlásili po navázání spojení s ACC Praha
nebo TWR a pro vzlet při žádosti o spuštění motorů nebo pojíždění.
Údaje o stavu a použitelnosti RWY 08/26 se aktualizují NOTAMem a
nejsou součástí vysílání ATIS.

2.22.1.4
Information about availability of RWY 08/26 as “RWY
in use” will not be particularly broadcasted in ATIS . Pilots who intend
to use RWY 08/26 for landing are requested to report it on initial
contact with ACC Praha or TWR and for take−off when requesting
start−up or taxi clearance. Information about actual condition and
availability of RWY 08/26 are disseminated by NOTAM and they are
not included in ATIS information.

2.22.1.5
Letadlo po přistání na RWY 08/26, pokud neobdrží
povolení k pojíždění, musí tuto dráhu uvolnit na vyznačenou
vyčkávací plochu nebo TWY W. Vyčkávací plocha a TWY W jsou
vytyčeny jižně RWY 08/26. Uvolnění RWY 08/26 musí pilot ohlásit
TWR.

2.22.1.5
Aircraft after landing on the RWY 08/26, unless
cleared to taxi, have to vacate RWY to marked holding bay or TWY W.
Holding bay and TWY W are located south of RWY 08/26. Pilots
have to report “RWY vacated” to TWR.
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Provoz záchranných vrtulníků, viz odst. 2.22.4.3
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Operation of medical helicopters, see 2.22.4.3

2.22.1.7
Výcvikové lety mohou být z důvodu vyšší hustoty
letového provozu omezeny. Výcvikové lety do 2000 kg MTOW v době
od 1030 do 1230 (0930 − 1130) mohou být na LKTB z důvodu nižší
kapacity ATC výrazně omezovány.

2.22.1.7
Training flights can expect delays and restrictions in
their intended local flight activity due to higher air traffic density.
Training flights up to 2000 kg MTOW can expect extensive delays and
restrictions in their intended local flight activity at LKTB in the period
from 1030 to 1230 (0930 − 1130) due to limited ATC capacity.

2.22.1.8
TWR

2.22.1.8

Krátkodobé přerušení poskytovaní ATS stanovištěm

Temporary suspension of ATS provision by TWR

Během publikované provozní doby Tuřany TWR může docházet ke
krátkodobému přerušení poskytování ATS stanovištěm TWR
(zpravidla do 10 minut). Lety VFR, zejména provádějí−li se bez
podaného letového plánu, mohou očekávat zdržení při vydávání
letových povolení. Dočasné přerušení poskytování ATS se oznamuje
vysíláním informace ATIS (131,105 MHz):

Tuřany TWR provision of ATS may be interrupted with short notice
during published operational hours of TWR (usually up to
10 minutes). VFR flights, especially when operated without flight
plan, may expect delay in issuing ATC clearances. Temporary
suspension of ATS provision is announced by broadcasting
information by means of ATIS (131,105 MHz):

"Tuřany Tower is temporarily closed, all traffic to CTR Tuřany is
prohibited, stand by for Tuřany Tower reopening."

"Tuřany Tower is temporarily closed, all traffic to CTR Tuřany is
prohibited, stand by for Tuřany Tower reopening."

Během dočasného přerušení se letadlům zakazuje vstup do CTR
Tuřany až do obnovení poskytování ATS, vyčkávání se provádí mimo
CTR Tuřany. Podrobné informace o předpokládané délce přerušení
poskytování ATS lze získat za letu na Praha Information
(136,275 MHz), Praha Radar (127,350 MHz) nebo na AD LKTB
(pracovišti odbavení letů).

During the temporary suspension of ATS provision, all aircraft shall
avoid entering CTR Tuřany and wait outside the CTR Tuřany for
reopening of ATS provision. For detailed information about duration
of the ATS provision suspension, inflight aircraft may contact Praha
Information (136,275 MHz), Praha Radar (127,350 MHz) and aircraft
positioned on AD may contact the handling office.

2.22.2

POSTUPY PRO IFR LETY

2.22.2

PROCEDURES FOR IFR FLIGHTS

2.22.2.1

Vyčkávání

2.22.2.1

Holding

2.22.2.1.1 Postupy pro vyčkávání jsou zobrazeny na mapách
přiblížení podle přístrojů (IAC) − ICAO.

2.22.2.1.1 Holding procedures are shown on ICAO Instrument
Approach Charts.

2.22.2.2

2.22.2.2

Přiblížení

Approach

2.22.2.2.1 Postupy pro standardní přístrojové přiblížení k bodu
IAF jsou popsány na následujících stranách a zobrazeny na mapách
STAR. Postupy pro počáteční, střední, konečné a nezdařené
přiblížení, tj. od bodu IAF, jsou zobrazeny na mapách přiblížení
podle přístrojů (IAC) − ICAO. Postupy platí i pro přílety na travnatou
RWY.

2.22.2.2.1 Standard instrument approach procedures to IAF are
described on the following pages and shown on STAR charts. Initial,
intermediate, final and missed approach procedures from IAF are
shown on Instrument Approach Charts (IAC) − ICAO. These
procedures are valid for arrivals to grass RWY as well.

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

2.22.2.2.2 Pilots−in−command are requested to confirm ATIS
information and read back its QNH when they establish radio contact.

2.22.2.2.3 Pro RNAV příletové tratě se požaduje certifikace
RNAV−1 využívající GNSS.

2.22.2.2.3 RNAV−1 certification based on GNSS is required for
RNAV arrival routes.

Poznámka: Dostupnost signálu DME/DME není zaručena.

Note: Availability of DME/DME signal is not guaranteed.

2.22.2.2.4 Letadla vybavená podle certifikace RNAV−5, ale
schopná letět po přidělené příletové RNAV−1 trati musí informovat
ATC při prvním navázání spojení a ATC bude letadlo monitorovat s
využitím přehledových systémů, za účelem vyloučení navigačních
chyb.

2.22.2.2.4 Aircraft only RNAV−5 capable but able to follow the
assigned route based on RNAV−1 shall inform ATC at first contact and
the ATC will provide flight path monitoring, in order to mitigate the
risk of gross navigation errors.

2.22.2.2.5 Letadla nevybavená pro RNAV musí informovat ATC při
prvním navázání spojení a budou vektorována.

2.22.2.2.5 Aircraft not approved for RNAV operations shall inform
ATC when establishing the first radio contact, vectoring will be
provided.

2.22.2.2.6 Při pojíždění na apron z RWY 08/26 si musí pilot před
křižováním RWY 09/27 vyžádat povolení.

2.22.2.2.6 During taxiing to apron from RWY 08/26 the pilots have
to ask for clearance to cross RWY 09/27.

2.22.2.2.7 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.

2.22.2.2.7 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.
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2.22.2.3

Odlety

2.22.2.3

Departures

2.22.2.3.1
SID.

Postupy pro odlet jsou popsány a zobrazeny na mapách

2.22.2.3.1
charts.

Departure procedures are described and shown on SID

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

2.22.2.3.2 Pilots−in−command are requested to confirm ATIS
information and read back its QNH when they establish radio contact.

2.22.2.3.3 Pro RNAV odletové tratě se požaduje certifikace
RNAV−1 využívající GNSS.

2.22.2.3.3 RNAV−1 certification based on GNSS is required for
RNAV departure routes.

Poznámka: Dostupnost signálu DME/DME není zaručena.

Note: Availability of DME/DME signal is not guaranteed.

2.22.2.3.4 Letadla vybavená podle certifikace RNAV−5, ale
schopná letět po přidělené odletové RNAV−1 trati musí informovat
ATC při prvním navázání spojení a ATC bude letadlo monitorovat s
využitím přehledových systémů, za účelem vyloučení navigačních
chyb.

2.22.2.3.4 Aircraft only RNAV−5 capable but able to follow the
assigned route based on RNAV−1 shall inform ATC at first contact and
the ATC will provide flight path monitoring, in order to mitigate the
risk of gross navigation errors.

2.22.2.3.5 Letadla nevybavená pro RNAV musí informovat ATC při
prvním navázání spojení a budou vektorována.

2.22.2.3.5 Aircraft not approved for RNAV operations shall inform
ATC when establishing the first radio contact, vectoring will be
provided.

2.22.2.3.6 Při pojíždění na RWY 08/26 musí pilot zastavit
na vyznačených vyčkávacích místech a vyžádat si povolení
ke křižování RWY 09/27.

2.22.2.3.6 During taxiing to RWY 08/26 the pilots have to stop on
marked holding positions and ask for a clearance to cross RWY 09/
27.

2.22.2.3.7 Velitelé letadel musí navázat spojení s TUŘANY
GROUND (TUŘANY TWR) za účelem získání schválení k spouštění
motorů, předání údajů o letu podle ENR 1.2.1.10.2, obdržení letového
povolení a schválení pojíždění.

2.22.2.3.7 Pilots−in−command of aircraft shall establish radio
contact with TUŘANY GROUND (TUŘANY TWR) for the purpose of
obtain clearance for start up of engines, handover of information
about flight according to ENR 1.2.1.10.2, obtaining of ATC clearance
and taxi approval.

Piloti vrtulníků letecké záchranné služby, SAR a Policie ČR předávají
údaje o letu bezprostředně před vzletem na kmitočtu TUŘANY TWR,
kde obdrží ATC povolení.

Pilots of helicopters of aeronautical rescue service, SAR and Police
of the CR pass information on flight immediately before departure on
FREQ of TUŘANY TWR where they will obtain an ATC clearance.

2.22.2.3.8 Piloti odlétávajících letadel podle IFR z letiště BRNO/
Tuřany zůstávají po vzletu na kmitočtu TUŘANY VĚŽ až do pokynu
TWR Tuřany k přechodu na příslušný kmitočet PRAHA RADAR,
uvedeném v textovém popisu SID.

2.22.2.3.8 Pilots of aircraft departing according to IFR from
aerodrome BRNO/Tuřany remain on frequency TUŘANY TOWER
after take off until instruction for change to relevant frequency
PRAHA RADAR, referred to SID text description.

2.22.2.3.9

2.22.2.3.9

Odlety po tratích jiných než SID

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 pomoci 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.

2.22.2.3.9.1 Vizuální odlety

2.22.2.3.9.1 VisuaI departures

Vizuální odlety jsou povoleny pouze ve dne.

Visual departures are permitted during daytime only.

Letové povolení k provedení vizuálního odletu lze vydat na základě
žádosti pilota nebo z iniciativy ATC, přičemž musí být akceptováno
pilotem.

ATC clearance to execute a visual departure may be issued upon a
request of the pilot or upon initiative of the ATC and accepted by the
pilot.

K provedení vizuálního odletu

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 poskytování přehledových služeb
(ATCSMA) 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;
letová posádka by s ohledem na charakter vizuální fáze
odletového postupu měla zvážit vhodnost použití techniky vzletu
s redukovaným tahem.

–
–

–
–
–

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 ATC Surveillance Minimum
Altitude (ATCSMA) 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;
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.
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2.22.2.3.9.2 Všesměrové odlety

2.22.2.3.9.2 Omnidirectional departures

Všesměrové odlety jsou povoleny ve dne i v noci.

Omnidirectional departures are permitted during daytime and
nighttime.

Letové povolení k provedení všesměrového odletu lze vydat na
základě žádosti pilota nebo z iniciativy ATC, přičemž musí být
akceptováno pilotem.

ATC clearance to execute an omnidirectional departure may be issued
upon a request of the pilot or upon initiative of the ATC and accepted
by the pilot.

2.22.2.4

2.22.2.4

Visual manoeuvring (circling)

2.22.2.4.1 OCA pro RWY 09/27 − viz mapy pro přiblížení podle
přístrojů − ICAO.

2.22.2.4.1
− ICAO.

OCA for RWY 09/27 − see Instrument Approach Charts

Po přístrojovém přiblížení jsou stanoveny směry okruhů pro všechny
kategorie letadel následovně:

The directions of circling after completion of an instrument approach
for all categories of aircraft are determined as follows:

Přiblížení okruhem

RWY 09 − pravý okruh
RWY 27 − levý okruh
2.22.3

PŘEHLEDOVÉ SLUŽBY ATS A POSTUPY

RWY 09 − right circuit
RWY 27 − left circuit
2.22.3

ATS SURVEILLANCE SERVICES AND PROCEDURES

2.22.3.1
V CTR Tuřany, TMA Brno a přilehlé části CTA 2 Praha
jsou poskytovány přehledové služby ATS. Radarová přiblížení se
neprovádějí.

2.22.3.1
In CTR Tuřany, TMA Brno and adjacent part of CTA 2
Praha the ATS surveillance services are provided. Radar approaches
are not conducted.

2.22.3.2
Snížené minimum rozstupu založeného na
přehledových systémech ATS 3NM je aplikováno do vzdálenosti
32 NM VOR/DME BNO, a to pouze ve FIR Praha.

2.22.3.2
Reduced ATS surveillance systems separation
minimum 3 NM VOR/DME BNO is applied to a distance 32 NM VOR/
DME BNO and within FIR Praha only.

2.22.3.3

2.22.3.3

Přehledové systémy ATS

ATS Surveillance Systems

RSR, TAR, SSR, WAM využity jakožto zdroje přehledové informace.

RSR, TAR, SSR, WAM used as the surveillance information sources.

2.22.3.4
V CTR Tuřany, TMA Brno a přilehlé části CTA 2 Praha
je přehledové krytí zajištěno v a nad minimálními nadmořskými
výškami pro poskytování přehledových služeb ATC, viz mapa LKTB
AD 2−43.

2.22.3.4
In CTR Tuřany, TMA Brno and adjacent part of
CTA 2 Praha the surveillance coverage is ensured at and above of the
ATC surveillance minimum altitudes, see chart LKTB AD 2−43.

2.22.4

POSTUPY PRO VFR LETY

2.22.4

PROCEDURES FOR VFR FLIGHTS

2.22.4.1

Všeobecně

2.22.4.1

General

2.22.4.1.1 Při letech VFR vstupujících do CTR z prostoru třídy G
nebo E musí piloti nejméně 3 minuty před vstupem do CTR navázat
spojení s TWR, nastavit kód A2000 podle ENR 1.6.2.4.5, je−li letadlo
vybaveno provozuschopným odpovídačem SSR a pokud předtím
nedostali od stanoviště ATS pokyn k nastavení diskrétního kódu, a
předat následující údaje:

2.22.4.1.1 For VFR flights entering CTR from class G or E airspace
the pilots shall establish radio contact with TWR at least 3 minutes
before entering CTR select the SSR code A2000 according to ENR
1.6.2.4.5, when the aircraft is equipped with operational SSR
transponder and unless have been instructed on a discrete code by
ATS unit, and pass on the following information:

–
–
–
–
–
–

identifikace letadla;
typ letadla (pouze při letu bez FPL);
vstupní bod do CTR;
výstupní bod z CTR (u letů prolétávajících CTR);
vypočítaný čas vstupu do CTR;
letiště přistání (pouze při letu bez FPL).
V případě, že letadlo není vybaveno odpovídačem SSR, odpovídač
SSR je mimo provoz nebo pracuje pouze v módu A/C, resp. v módu
A, oznámí pilot tuto skutečnost stanovišti.

–
–
–
–
–
–

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

2.22.4.1.2 Pilots−in−command are requested to confirm ATIS
information and read back its QNH when they establish radio contact.

2.22.4.1.3 Všechny lety VFR, vstupující do nebo vykonávané v
CTR Tuřany, podléhají denně mezi 2400−0800 LMT předběžnému
povoleni (PPR), vydávanému TWR Tuřany. Tato povinnost se
nevztahuje na zvláštní provoz, jako jsou lety HEMS, Policie a AČR.
Předložení letového plánu nenahrazuje PPR. Kontaktujte TWR Tuřany
+420 548 424 870.

2.22.4.1.3 All VFR flights, except special flights, e.g. HEMS,
Police, MIL to or within CTR Tuřany are subject to prior permission
from TWR (PPR) daily between 2400−0800 LMT. Filing of flight plan
does not constitute PPR. Contact TWR +420 548 424 870.
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exit point from CTR (for aircraft flying through CTR);
estimated time of entry into CTR;
aerodrome of landing (only flights without FPL )
The pilot notifies TWR, when the aircraft is not equipped with SSR
transponder, or the transponder is U/S or is working on Mode A/C or
Mode A only.
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2.22.4.1.4 Při pojíždění na APN z RWY 08/26 si musí pilot před
křižováním RWY 09/27 vyžádat povolení.

2.22.4.1.4 During taxiing to APN from RWY 08/26 the pilots have
to ask for clearance to cross RWY 09/27.

2.22.4.1.5 Při pojíždění na RWY 08/26 musí pilot zastavit na
vyznačených vyčkávacích místech a vyžádat si povolení ke křižování
RWY 09/27.

2.22.4.1.5 During taxiing to RWY 08/26 the pilots have to stop on
marked holding positions and ask for a clearance to cross RWY 09/
27.

2.22.4.2
body:

2.22.4.2
VFR entry/exit significant points to/from CTR and
holding points:

VFR vstupní/výstupní body do/z CTR a vyčkávací

Označení / Designation

Poloha / Location

Souřadnice / Coordinates

NOVEMBER

Kuřim (železniční přejezd jihovýchodně od města/railway crossing SE of town)

49 17 32 N 016 33 37 E

vstupní / entry

ECHO

Rousínov (kostel/church)

49 12 13 N 016 53 10 E

vstupní / entry

SIERRA

Klobouky u Brna

48 59 52 N 016 51 44 E

vstupní / entry

WHISKY

Ořechov (kostel/church)

49 06 39 N 016 31 15 E

vstupní / entry

ZULU

Velké Němčice křížení dálnice a silnice nižší třídy severovýchodně od města/
Velké Němčice intersection of the highway and minor road NE of the city

48 59 47 N 016 41 20 E

vstupní / entry

ALFA

Sokolnice (železniční přejezd/railway crossing)

49 07 03 N 016 42 12 E

vyčkávací / holding

BRAVO

Podolí (dálniční nadjezd/highway overbridge)

49 10 54 N 016 42 45 E

vyčkávací / holding

2.22.4.3
nemocnic.

Postupy pro odlety záchranných vrtulníků z brněnských

2.22.4.3
Procedures for departures of medical helicopters from
Brno hospitals.

Vzhledem k potížím s navazováním oboustranného spojení a
získáváním letového povolení před vzletem jsou odlety záchranných
vrtulníků prováděny následovně:

Due to difficulties with establishing two−way communication and
obtaining ATC clearance prior departure the departures of medical
helicopters from Brno hospitals are carried out as follows:

–
–

–

Odlety z nemocnice Bohunice musí získat letové povolení vždy
před vzletem bez výjimky.
Odlety z ostatních nemocnic přilétající do Tuřan smí po vzletu
pokračovat severně osy RWY 09 do prostoru Černovic (MAX
altitude 2000 ft), kde v případě nutnosti zahájí vyčkávání až do
dalšího povolení od TWR Tuřany.
Odlety z ostatních nemocnic, které směřují mimo CTR Tuřany,
pokračují po vzletu z heliportu na sever (MAX altitude 2000 ft) až
do dalšího povolení od TWR Tuřany.

2.22.4.4

Postupy pro lety balónů v CTR Tuřany

–
–

–

For departures from Bohunice hospital ATC clearance must be
received before lift off with no exception.
Departures from other hospitals arriving to LKTB are allowed to
proceed north of centerline of RWY 09 (MAX altitude 2000 ft) to
Černovice area and if necessary to start holding over there until
further clearance from TWR Tuřany.
Departures from other hospitals leaving CTR Tuřany may
proceed north of heliport (MAX altitude 2000 ft) until further
clearance from TWR Tuřany.

2.22.4.4

Procedures for balloon flights in CTR Tuřany

2.22.4.4.1 Před vzletem balónu z místa uvnitř CTR Tuřany je pilot
balónu povinen vyžádat si letové povolení od TWR Tuřany telefonicky
na  +420 548 424 875.

2.22.4.4.1 Prior to take−off from a place inside CTR Tuřany, a pilot
of balloon shall request ATC clearance from TWR Tuřany by phone
 +420 548 424 875.

2.22.4.4.2 Před vzletem balónu z místa mimo CTR Tuřany v
případě, kdy let následně vstoupí do CTR, je pilot balónu povinen
projednat předpokládaný čas vstupu do CTR, nadmořskou výšku letu
a předpokládanou trať letu s TWR Tuřany  +420 548 424 875.

2.22.4.4.2 Prior to take−off from a place outside CTR Tuřany, if the
balloon subsequently enters the CTR, a pilot of balloon is obliged to
negotiate estimated time of entry the CTR, flight altitude and expected
route with TWR Tuřany,  +420 548 424 875.

2.22.4.4.3 Před vstupem do CTR Tuřany za letu je pilot balónu
povinen vyžádat si letové povolení u TWR Tuřany s časovým
předstihem tak, aby byl v případě odmítnutí schopen bezpečně přistát
mimo CTR Tuřany.

2.22.4.4.3 Prior to entering the CTR Tuřany, a pilot of balloon in
flight is obliged to request ATC clearance from TWR Tuřany in
advance, so that in case of refusal he/she might be able to land safely
outside the CTR Tuřany.

2.22.4.4.4

2.22.4.4.4
follows:

–
–

Podmínky vstupu do CTR Tuřany jsou následující:

obousměrné rádiové spojení,
obdržení letového povolení od TWR Tuřany a dohodnutí postupů
pro případ ztráty spojení.

2.22.4.4.5 Lety balónů mohou být výrazně omezeny, je−li to nutné
k udržení požadované míry bezpečnosti, plynulosti a hospodárnosti
letů v CTR Tuřany a to zejména v případě, kdy předpokládaná
trajektorie letu balónů je konfliktní s provozem v prostoru vzletu a
přistání.

–
–

The conditions for entering the CTR Tuřany are as

two−way radio communication,
receipt of ATC clearance from TWR Tuřany and agreeing on
procedures for the event of loss of communication.

2.22.4.4.5 Balloons flights may be considerably restricted if
necessary to maintain the required level of safety, fluency and
efficiency of flights in CTR Tuřany, especially when the intended flight
path of balloons is conflicting with the traffic in the area of take−off
and landing.
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Snížená minima rozstupu na dráze

2.22.5

CZECH REPUBLIC

Reduced Runway Separation Minima

2.22.5.1
Snížená minima rozstupu na dráze mezi dvěma
letadly využívajícími stejnou dráhu smí být použita pro
RWY 09 a RWY 27.

2.22.5.1
Reduced runway separation minima between
two aircraft using the same RWY can be applied for RWY 09
and RWY27.

Snížená minima rozstupu na dráze smí být použita:

Reduced runway separation minima shall be applied:

–
–
–

mezi následujícím přistávajícím a
přistávajícím letadlem;
mezi následujícím přistávajícím a
odlétávajícím letadlem;
mezi následujícím odlétávajícím a
odlétávajícím letadlem.

předcházejícím

–

between succeeding and preceding landing aircraft;

předcházejícím

–

předcházejícím

–

between succeeding landing and preceding departing
aircraft;
between succeeding and preceding departing aircraft.

2.22.5.2
Snížená minima rozstupu na dráze nesmí být
použita mezi odlétávajícím a předcházejícím přistávajícím
letadlem.

2.22.5.2
Reduced runway separation minima shall not be
applied between a departing aircraft and a preceding landing
aircraft.

2.22.5.3
na dráze.

2.22.5.3
minima.

Podmínky pro použití snížení minima rozstupu

Snížená minima rozstupu na dráze mezi dvěma letadly
využívajícími stejnou dráhu smí být použita pouze za
předpokladu splnění následujících podmínek:
–
–
–
–

–
–
–
–

dohlednost je 5 km nebo vyšší a výška základny
oblačnosti (BKN nebo OVC) nesmí být nižší než 1000 ft,
zadní složka větru není více než 5 kt,
brzdící účinky na dráze nejsou negativně ovlivněny
ledem, sněhem, rozbředlým sněhem a vodou,
následující letadlo obdrží informaci o předcházejícím
letadle.
Příklad frazeologie: "OKXXX, odlétávající/uvolňující
provoz C172, dráha 27 přistání/vzlet povolen, vítr 230
stupňů 6 uzlů".
za denního světla od 30 minut po místním východu
Slunce do 30 minut před místním západem Slunce,
musí být uplatňována minima rozstupu podle turbulence v
úplavu,
minimum rozstupu nadále existuje mezi dvěma
odlétávajícímí letadly okamžitě po vzletu druhého letadla,
pro určení bezpečné vzdálenosti mezi předcházejícím a
následujícím letadlem využívá letištní řídící letového
provozu minutí příslušných dráhových křižovatek .

Conditions

for

reduced

runway

separation

Reduced runway separation minima between two aircraft
using the same RWY shall be subject to the following
conditions:
–
–
–
–

–
–
–

–

visibility is at least 5 km and ceiling (BKN or OVC) is not
lower than 1000 ft,
tailwind component is not more than 5 kt,
the braking action shall not be adversely affected by
runway contaminants such as ice, slush, snow and water,
following aircraft will receive information about preceding
aircraft.
Example od phraseology: "OKXXX, departing/vacating
traffic C172, runway 27 cleared to land/cleared for
take-off, wind 230 degrees, 6 knots",
the daylight, from 30 minutes after sunrise till 30 minutes
before sunset,
wake turbulence minima are applied,
minimum separation continues to exist between two
departing aircraft immediately after take-off of the second
aircraft,
tower controller shall use the runway intersection as
suitable landmarks for determination of the safe distance
between preceding and succeeding aircraft.

2.22.5.4
Snížená minima rozstupu na dráze smí být
použita pouze mezi letadly kategorie 1 (jednomotorová
vrtulová letadla s maximální schválenou vzletovou hmotností
2000 kg nebo méně).

2.22.5.4
Reduced runway separation minima shall be
applied between Category 1 aircraft only (single-engine
propeller aircraft with a maximum certificated take-off mass of
2000 kg or less).

2.22.5.5
Minimum použitého rozstupu mezi letadly nesmí
být nikdy nižší než následující minima:

2.22.5.5
The minimum separation between aircraft to be
applied shall in no case be less than the following minima:

2.22.5.5.1 Přistávající letadla:

2.22.5.5.1 Landing aircraft:

–

následující přistávající letadlo kategorie 1 může minout
práh RWY, jestliže předcházející letadlo je kategorie 1 a:
a

b

přistálo a minulo bod nejméně 600 m od prahu RWY,
je v pohybu a uvolní RWY bez pojíždění zpět po dráze;
nebo
provedlo vzlet a minulo bod nejméně 600 m od prahu
RWY.

2.22.5.5.2 Odlétávající letadla:
–

–

letadlu kategorie 1 může být povolen vzlet, jestliže
předcházející odlétávající letadlo je kategorie 1, je po
vzletu a minulo bod ve vzdálenosti 600 m nebo větší od
polohy následujícího letadla.
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succeeding landing Category 1 aircraft may cross the
runway threshold when the preceding aircraft is a
Category 1 aircraft which either:
a has landed and has passed a point at least 600 m from
the threshold of the runway, is in motion and will
vacate the runway without backtracking; or
b is airborne and has passed a point at least 600 m from
the threshold of the runway.

2.22.5.5.2 Departing aircraft:
–

Category 1 aircraft may be cleared lor take-off when the
preceding departing aircraft is a Category 1 aircraft which
is airborne and has passed a point at least 600 m from the
position of the succeeding aircraft.
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AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME

Strana / Page

Název mapy / Chart name

LKTB AD 2−19−1

Letištní mapa − ICAO
Aerodrome chart − ICAO

LKTB AD 2−19−2

Letištní mapa − ICAO − Značení na provozní ploše
Aerodrome chart − ICAO − Markings on manoeuvring area

LKTB AD 2 − 20

Trasy pojíždění pro kritické typy letadel
Taxi Routes for Critical Aircraft Types

LKTB AD 2−21−1

Mapa stání a pojíždění letadel na APN M
Parking Stands and Taxiing on Apron M

LKTB AD 2−21−3

Mapa stání a pojíždění letadel všeobecného letectví na APN W
General Aviation Stands and Taxiing on Apron W

AD 2 LKTB−RNAV SID RWY 27

Mapa RNAV standardních přístrojových odletů (RNAV SID) − ICAO RWY 27
RNAV Standard Departure Chart − Instrument − (RNAV SID) − ICAO RWY 27

AD 2 LKTB−RNAV SID RWY 09

Mapa RNAV standardních přístrojových odletů (RNAV SID) − ICAO RWY 09
RNAV Standard Departure Chart − Instrument − (RNAV SID) − ICAO RWY 09

LKTB AD 2−31

Mapa všesměrových odletů
Omnidirectional departures chart

AD 2 LKTB−RNAV STAR RWY 27

Mapa RNAV standardních přístrojových příletů (RNAV STAR) − ICAO RWY 27
RNAV Standard Arrival Chart − Instrument − (RNAV STAR) − ICAO RWY 27

AD 2 LKTB−RNAV STAR RWY 09

Mapa RNAV standardních přístrojových příletů ( RNAV STAR) − ICAO RWY 09
RNAV Standard Arrival Chart − Instrument − (RNAV STAR) − ICAO RWY 09

LKTB AD 2−37−1

Mapa přiblížení podle přístrojů − ICAO ILS RWY 27
Instrument Approach Chart − ICAO ILS RWY 27

LKTB AD 2−37−3

Mapa přiblížení podle přístrojů − ICAO RNP RWY 27
Instrument Approach Chart − ICAO RNP RWY 27

LKTB AD 2−37−4

RNP RWY 27 − Seznam a posloupnost traťových bodů; SBAS FAS Data Block.
RNP RWY 27 − List and sequence of way points; SBAS FAS Data Block.

LKTB AD 2−37−5

Mapa přiblížení podle přístrojů − ICAO VOR RWY 27
Instrument Approach Chart − ICAO VOR RWY 27

LKTB AD 2−37−7

Mapa přiblížení podle přístrojů − ICAO NDB RWY 27
Instrument Approach Chart − ICAO NDB RWY 27

LKTB AD 2−37−9

Mapa přiblížení podle přístrojů − ICAO RNP RWY 09
Instrument Approach Chart − ICAO RNP RWY 09

LKTB AD 2−37−10

RNP RWY 09 − Seznam a posloupnost traťových bodů; SBAS FAS Data Block.
RNP RWY 09 − List and sequence of way points; SBAS FAS Data Block.

LKTB AD 2−37−11

Mapa přiblížení podle přístrojů − ICAO VOR RWY 09
Instrument Approach Chart − ICAO VOR RWY 09

LKTB AD 2−37−13

Mapa přiblížení podle přístrojů − ICAO NDB RWY 09
Instrument Approach Chart − ICAO NDB RWY 09

AD 2−LKTB−VFRC

Mapa příletů a odletů za VFR
VFR Arrivals and Departures Chart

LKTB AD 2−41

Oblasti s nebezpečnou koncentrací ptactva
Bird Hazard Concentration Areas

LKTB AD 2−43

Mapa minimálních nadmořských výšek pro poskytování přehledových služeb ATC v prostoru
CTR Tuřany, TMA Brno a části CTA 2 Praha
ATC Surveillance Minimum Altitude Chart within CTR Tuřany and TMA Brno and part of CTA 2 Praha
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