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ENR 1.7  POSTUPY NA NASTAVENIE VÝŠKOMERA 

1.7.1  Úvod 

Postupy na nastavenie výškomera platné v Slovenskej republike sú zhodné s postupmi obsiahnutými v ICAO 

Doc 4444 a Doc 8168. 

Údaje o prevodnej nadmorskej výške sú uvedené na mapách štandardných prístrojových príletových tratí 

(STAR) - ICAO, štandardných prístrojových odletových tratí (SID) - ICAO a mapách priblíženia podľa 

prístrojov (IAC) - ICAO. Údaj QNH sa uvádza v hektopascaloch. Údaj QFE sa odovzdáva len na vyžiadanie. 

Údaje QNH alebo QFE uvádzané v hektopascaloch sa zaokrúhľujú na najbližší nižší celý hektopascal, pričom sa 

slovo ”hektopascal” vynecháva. Pri vysielaní údajov v iných merných jednotkách, napr. v milimetroch, sa merná 

jednotka nevynecháva. 

1.7.2  Základné postupy na nastavenie výškomera 

1.7.2.1 Všeobecné informácie 

1.7.2.1.1 Prevodná nadmorská výška je stanovená pre celý FIR BRATISLAVA (vrátane TMA) v 10 000 ft 

AMSL. 

1.7.2.1.2 Pre celý FIR BRATISLAVA (vrátane TMA) sa stanovuje spoločná prevodná hladina na základe 

hodnoty regionálneho QNH, podľa nasledujúcej tabuľky: 

 

 

Prevodná hladina sa nachádza minimálne 1 000 ft nad prevodnou nadmorskou výškou tak, aby sa umožnilo 

súčasné využitie prevodnej nadmorskej výšky a prevodnej hladiny so zabezpečeným vertikálnym rozstupom. 

1.7.2.1.3 Vertikálne polohy lietadiel sa vyjadrujú: 

1. nadmorskou výškou (ALT) nastavením výškomera na QNH pri letoch v prevodnej nadmorskej výške a 

pod ňou, 

2. letovou hladinou (FL), nastavením výškomera na 1 013,25 HPA, pri letoch v prevodnej hladine a nad 

ňou, 

3. výškou nad zemou (AGL)pri letoch na trati do 1 000 ft nad zemou, 

4. nadmorskou výškou (ALT) nastavením výškomera na QNH pri letoch vo vzdušnom priestore triedy G 

nad 1 000 ft AGL, 

5. výškou nad letiskom (AAL), nastavením výškomera na QFE, kde sa tak požaduje, napr. na vojenských 

letiskách. 

Poznámka: Pri lete v neriadenom priestore triedy G pod TMA sa vertikálne polohy lietadiel vyjadrujú 

nadmorskou výškou (ALT) nastavením výškomera na letiskové QNH (pozri odsek ENR 1.7.3.2). 

Pri prelete prevodnou vrstvou sa vertikálne polohy lietadiel vyjadrujú pri stúpaní letovými hladinami (FL) a pri 

klesaní nadmorskými výškami (ALT). 

1.7.2.1.4 Minimálne letové nadmorské výšky v opisoch štandardných prístrojových odletov (SID), ktoré 

zabezpečujú minimálne výšky nad prekážkami, sa vyjadrujú nadmorskými výškami (ft AMSL) aj v prípade, že 

sú nad prevodnou nadmorskou výškou. 
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1.7.2.1.5 Letová hladina nula sa nachádza na hladine atmosférického tlaku 1013,2 hPa (29,92 in Hg). 

Nasledujúce letové hladiny sú odstupňované tlakovými intervalmi zodpovedajúcimi 500 ft v štandardnej 

atmosfére. 

 

1.7.2.2 Vzlet a stúpanie 

1.7.2.2.1 Údaj QNH sa odovzdáva lietadlám v povolení na rolovanie pred vzletom. 

1.7.2.2.2 Vertikálna poloha lietadla počas stúpania sa vyjadruje nadmorskými výškami po dosiahnutie prevodnej 

nadmorskej výšky, nad ktorou sa vertikálna poloha vyjadruje letovými hladinami. 

 

1.7.2.3 Vertikálne rozstupy na trati 

1.7.2.3.1 Vertikálne rozstupy letov na trati sa zabezpečujú prideľovaním rôznych hladín lietadlám, ktoré na ich 

dodržanie používajú predpísané postupy na nastavenie výškomera. Hladiny letu sa vyjadrujú výrazmi letová 

hladina, nadmorská výška, prípadne výška nad zemou. 

1.7.2.3.2 Let VFR, ktorý sa vykonáva v cestovnej hladine vyššej ako 8 000 ft AMSL alebo vyššej ako 1 000 ft 

nad zemou alebo vodou (ak je táto vyššia ako 8 000 ft AMSL), s výnimkou letov vetroňov, závesných klzákov, 

padákových klzákov, horúcovzdušných balónov a s výnimkou, keď je v letovom povolení alebo Dopravným 

úradom povolené inak, sa musí vykonávať v cestovnej hladine zodpovedajúcej letenej trati tak, ako je uvedené v 

odseku ENR 1.7.5 tejto časti (v súlade s dodatkom 3 vykonávacieho mariadenia Komisie (EU) č. 923/2012). 

 

1.7.2.4 Priblíženie a pristátie 

1.7.2.4.1 Údaj QNH sa lietadlám odovzdáva v povolení na priblíženie a v povolení na vstup do letiskového 

okruhu, s výnimkou, keď je známe, že lietadlo tento údaj už prijalo. V povolení na priblíženie sa musí uvádzať 

prevodná hladina. 

1.7.2.4.2 Na požiadanie pilota sa v povoleniach na priblíženie a v povoleniach na vzlet odovzdáva tiež QFE. 

1.7.2.4.3 Vertikálna poloha lietadiel počas priblíženia sa vyjadruje letovými hladinami po dosiahnutie prevodnej 

hladiny, pod prevodnou hladinou sa vertikálna poloha vyjadruje nadmorskými výškami. 

Ak bolo vydané povolenie na priblíženie a lietadlo začalo klesanie, môže sa jeho vertikálna poloha vyjadrovať 

nadmorskými výškami za predpokladu, že nebude hlásený a neočakáva sa vodorovný let lietadla nad prevodnou 

výškou. 

1.7.2.5 Nevydarené priblíženie 

1.7.2.5.1 V prípade nevydareného priblíženia sa aplikujú príslušné odseky ENR 1.7.2.1.3, ENR 1.7.2.2 a 

ENR 1.7.2.4. 

1.7.3  Opis oblasti na nastavenie výškomera 

1.7.3.1 Oblastné QNH predstavuje najnižší predpovedaný tlak QNH pre celý FIR BRATISLAVA na dobu jeho 

platnosti. Pravidelná doba platnosti je 3 hodiny od času vydania. Prvý pravidelný čas vydania je 0000 UTC. 

V prípade nepredvídaných zmien tlaku mimo tolerovaného rozsahu bude vydané opravné oblastné QNH. Doba 

platnosti opraveného vydania končí najneskôr ďalším pravidelným časom vydania. 

1.7.3.2 V prípadoch, keď sa podľa ENR 1.7.2.1.3 a), d) vyžaduje nastavenie výškomera na QNH, musí byť 

použité: 

1. letiskové QNH v celom priestore horizontálnych hraníc TMA riadeného letiska (vrátane neriadeného 

priestoru triedy G pod TMA), 

Poznámka: Dolné hranice TMA dané nadmorskou výškou sú vztiahnuté k letiskovému (nie oblastnému) QNH. 

1. oblastné QNH v celom FIR BRATISLAVA mimo horizontálnych hraníc TMA riadených letísk. 

1.7.4  Postupy používané prevádzkovateľmi (vrátane pilotov) 

1.7.4.1 Hladiny, v ktorých sa má let vykonať, sa musia uviesť v letovom pláne: 

1. letovými hladinami, ak sa let bude vykonávať  v prevodnej hladine alebo nad ňou a 

2. nadmorskými výškami, ak sa let bude vykonávať v prevodnej výške alebo pod ňou. 
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Poznámka 1: Letové hladiny sa v letovom pláne vyjadrujú písmenom F nasledovaným tromi číslicami (stovky 

stôp). 

Poznámka 2: Nadmorské výšky sa v letovom pláne vyjadrujú písmenom A nasledovaným tromi číslicami 

(stovky stôp). 

Poznámka 3: Lety VFR vo vzdušnom priestore triedy G sa v letovom pláne vyjadrujú písmenami VFR. 

1.7.5  Tabuľky cestovných hladín 

 

 


