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Informačný list RLČ SNA č. 1/2018
V závere minulého roka som Vám preposlal letecký informačný obežník AIC A5/17, ktorý pojednával o
zmene termínov prechodu na kanálový raster 8,33kHz v Slovenskej republike. Jeho znenie vyvolalo dosť
veľkú nespokojnosť medzi užívateľmi vzdušného priestoru v oblasti športového a rekreačného lietania.
Predovšetkým skutočnosť, že vynaložené prostriedky na výmenu rádiostaníc nevyriešili problematiku
vzájomného rušenia vysielania na frekvenciách zdieľaných viacerými letiskami. Vzhľadom na zvýšenie
výkonu novších rádiostaníc a tým aj kvality spojenia v uvedenom kanálovom rastri bude vzájomné rušenie
ešte "kvalitnejšie". Taktiež rôznorodosť termínov prechodu na nové frekvencie v kanálovom rastri 8,33kHz
v jednotlivých oblastiach Slovenska si bude vyžadovať zvýšenú pozornosť pri plánovaní letov. Musím
konštatovať, že súčasný stav v predmetnej oblasti nedáva predpoklady na zvýšenie bezpečnosti v oblasti
športového a rekreačného lietania pred nastávajúcou sezónou.
Z vyššie uvedených dôvodov a v záujme minimalizácie predpokladov vzájomného rušenia rádiokomunikácie
na zdieľaných frekvenciách, dôsledne odporúčam všetkým ZOČ SNA,
najmä tým, ktoré sú
prevádzkovateľmi letiska, aby v čo najkratšom čase využili možnosť požiadať DÚ SR o pridelenie novej individuálnej frekvencie (vzor žiadosti je v prílohe).
Uvedený krok je prerokovaný s frekvenčným manažérom Dopravného úradu p. Mišaničom, ktorý potvrdil
pripravenosť na vydávanie nových frekvencii.

Poznámka: Na základe nespokojných podnetov bolo riaditeľom divízie civilného letectva vyžiadané
stanovisko od frekvenčného manažéra Dopravného úradu p. Mišaniča, ktoré je pre Vašu informovanosť
uvedené v závere tohto informačného listu.
V Žiline 10.1.2018

S pozdravom

Miroslav Gábor
RLČ SNA

Stanovisko frekvenčného manažéra Dopravného úradu p. Mišaniča
Frekvencie, zverejnené v AIC A5/17, nie sú nové frekvencie pre "National Aerodromes". AIC A5/17 obsahuje všetky
teraz používané frekvencie na Slovensku, ktoré budú k určitému dátumu preklopené na 8,33 resp. budú mať výnimku.
Frekvencie pre "National Aerodromes" sú frekvencie bez ochrany. To znamená, že užívateľ nemá ochranu pred rušením
v zmysle Rádiokomunikačného poriadku. Frekvencie sú používané, ako „zdieľane“. Na Slovensku je 9 takýchto
frekvencií a zdieľa ich okolo 35 lokalít. To znamená, že jednu frekvenciu zdieľajú až 4 lokality. Z dôvodu nedostatku
toľko frekvencií v minulosti, nebola možnosť prideliť každej lokalite individuálnu frekvenciu. Pri zdieľaných frekvenciách
sa od užívateľov očakáva, že svoju činnosť budú koordinovať a využívanie frekvencie nebude spôsobovať vzájomné
rušenie.
Pri prechode na 8,33 je možnosť požiadať Dopravný úrad o pridelenie individuálnej frekvencie, s ochranou
pred rušením. Taká frekvencia bude skoordinovaná pre konkrétnu lokalitu a bude mať ochranu s polomerom 25NM
(46km) a do výšky 4000ft (1200m) od stredu letiska resp. plochy. Vzor žiadosti o frekvenciu je zverejnený na stránke
Dopravného úradu, v časti Frekvenčný manažment.

