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ARO Praha/Ruzyně
LKPRZPZX
Prostřednictvím sítě SITA - adresa bude publikována
dodatečně

ARO Praha/Ruzyně
LKPRZPZX
SITA address - to be defined

1) Při předložení letového plánu prostřednictvím sítí AFTN
nebo SITA je předkladatel povinen uvádět letový plán
v plném rozsahu včetně pole 19.

1) If a flight plan is submitted by means of AFTN or SITA the
operator shall file the flight plan including the field 19.
Syntax in accordance with Doc 4444.

2) Při předložení letového plánu prostřednictvím sítí AFTN/
SITA budou následné IFPS Reply Messages (ACK-MANREJ) redistribuovány na adresu odesílatele letového
plánu k němuž se vztahují.

2) If a flight plan is submitted by means of AFTN or SITA the
following “IFPS-Operational Reply Messages (ACK,
MAN, REJ)” will be re-distributed to the address of the
flight plan originator.

3) Pokud provozovatel požaduje redistribuci zpráv (ACKMAN-REJ) na jinou nebo další adresu než je adresa
odesílatele letového plánu oznámí tento fakt:

3) If this re-distribution is requested to an address different
from the originators address or, if the distribution is
requested to an additional address, the operator will
announce the details to:

Řízení letového provozu České Republiky, s.p.
Divize plánování a rozvoje letových navigačních služeb
Navigační 787
252 61 Jeneč
 727 373 262,  727 372 011

Air Navigation Services of the Czech Republic
Air Navigation Services Planning and Development
Division
Navigační 787
252 61 Jeneč
 +420 727 373 262,  +420 727 372 011

1.10.2.1.1.4 Předložení letového plánu prostřednictvím
e-mailu

1.10.2.1.1.4 The submission of FPL via e-mail

Letový plán může být předložen prostřednictvím e-mailu na
následující adrese: briefinglkpr@ans.cz.
Předkládání vyplněného formulář e letového plánu
prostřednictvím e-mailu je přípustné pouze za podmínky
následného telefonického ověření příjmu, čitelnosti a věcné
správnosti letového plánu. Centrální ARO Praha provede
jeho další distribuci až po telefonickém ověření.

A flight plan can be submitted by means of e-mail at the
following address: briefinglkpr@ans.cz.
The submission of the filled FPL form by means of the e-mail
is available provided that the reception, readability and the
contents is subsequently checked by means of the telephone.
The Central ARO Praha will distribute the flight plan only after
this check.

1.10.2.1.1.5 Předložení letového plánu prostřednictvím
webové aplikace IBS

1.10.2.1.1.5 The submission of FPL via web application
IBS

IBS (Integrovaný Flight Briefing System) je webová aplikace,
která poskytuje uživatelům služby pro podání letového plánu
a předletovou přípravu (https://ibs.rlp.cz).

IBS (Integrated Flight Briefing System) is web application
which provides to users services for filing FPL and pre-flight
briefing (https://ibs.rlp.cz).

1.10.2.1.1.6 Letový plán podaný za letu (AFIL)

1.10.2.1.1.6 Flight plan filed in the air (AFIL)

1) Stanoviště ATS organizace ŘLP ČR, s.p. přijímají letové
plány za letu pouze výjimečně za následujících okolností:

1) ATS Units of the ANS CR can accept flight plans filed in
the air only exceptionally under the following
circumstances:

a) je-li požadována změna tratě nebo letiště určení;
b) zamýšlí-li velitel letadla letícího podle pravidel letu
za viditelnosti (VFR), z důvodu zhoršených
povětrnostních podmínek pokračovat podle pravidel
letu podle přístrojů (IFR).

a) if change of route or change of destination aerodrome
is required;
b) if pilot-in-command of VFR flight intends to proceed in
compliance with IFR due to weather deterioration.

2) Letový plán podaný za letu může být přijat jen na let
na letiště prvního zamýšleného přistání.

2) Flight plan filed in the air can be accepted for flight to
aerodrome of first intended landing.

1.10.2.1.2 Čas předložení letového plánu

1.10.2.1.2 Time parameters for flight plan submission

1.10.2.1.2.1Letový plán předkládaný na let IFR nebo na let
kombinovaný musí být předložen nejpozději v čase EOBT
minus 3 hodiny. Při předložení později než v tomto čase se
předkladatel vystavuje nebezpečí většího zdržení, než
v případě včasného předložení.

1.10.2.1.2.1The flight plan filed for IFR or combined flight
shall be filed at the EOBT time minus 3 hours at the latest.
Filing the flight plan later than EOBT - 3 hours, the operator is
taking the risk of being more heavily penalised than the flights
with the flight plans filed on time.
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1.10.2.1.2.2Letový plán pro let IFR, nebo kombinovaný let
IFR/VFR, VFR/IFR nesmí být předložen dříve než 120 hodin
(5 dní) před EOBT uvedeném v letovém plánu.

1.10.2.1.2.2A flight plan for IFR flight, or combined IFR/VFR,
VFR/IFR flight shall not be filed earlier than 120 hours
(5 days) before the EOBT adduced in the flight plan.

1.10.2.1.3 Adresování letového plánu

1.10.2.1.3 Flight plan addressing

1.10.2.1.3.1 Let v prostoru IFPS Zone

1.10.2.1.3.1 Flight fully inside the IFPS-Zone

Letový plán pro let plně uvnitř “IFPS Zone” podle “Network
Operations Handbook” bude adresován pouze oběma
pracovištím IFPS.
IFPU 1
(Brusel) EUCHZMFP
IFPU 2
(Bretigny) EUCBZMFP

Flight plan for a flight fully inside the IFPS Zone as defined by
Network Operations Handbook shall only be addressed to
both “IFPS Units - IFPU”.
IFPU 1
(Brusel) EUCHZMFP
IFPU 2
(Bretigny) EUCBZMFP

1.10.2.1.3.2 Lety mimo prostor působnosti IFPS

1.10.2.1.3.2 The flights outside the space of interest of
IFPS

a) Lety z “IFPS ZONE” do prostoru vně “IFPS ZONE”
Letový plán bude adresován IFPU - Haren a IFPU Bretigny na adresy EUCHZMFP a EUCBZMFP. Adresy
středisek řízení ležících mimo “IFPS Zone” se uvedou na
další řádku za údaje o odesilateli před otvírací závorku
zprávy. Vlastní distribuci provede IFPS. Každá řádka
adres musí být uvedena zkratkou “AD” a nesmí
obsahovat více než 7 adres.

a) The flights from the inside of IFPS-ZONE outside IFPSZONE
The flight plan will be addressed to both of IFPUs. The
addresses of ATC Units outside the IFPS-Zone involved in
the flight will be adduced to the additional line beneath the
originatorís data, before the opening bracket of the
message itself. The IFPS will distribute the message to
these addresses. Each line of addresses shall be
introduced by “AD” abbreviation and it shall contain not
more than 7 addresses.

b) Lety kombinované VFR/IFR, IFR/VFR, GAT/OAT, OAT/
GAT
Výše uvedená adresní pravidla platí i pro kombinované
lety. Adresy středisek zainteresovaných na VFR nebo
OAT části letu se uvedou na další řádku za údaje
o odesilateli před otvírací závorku zprávy. Tyto adresy
musí být uvedeny v souladu s tabulkou uvedenou v rámci
stanovení 1.11.1, strana ENR 1-11.

b) Combined VFR/IFR, IFR/VFR, GAT/OAT, OAT/GAT flights
The addressing rules adduced above apply to the
combined flights as well. The addresses of the units
involved in VFR or OAT portion of the flight will be
adduced to the additional line beneath the originators data
before the opening bracket of the message itself. These
addresses shall be inserted in accordance with the table
adduced in frame of item 1.11.1, page ENR 1-11.
1.10.2.1.3.3 Addressing of the next leg flight plans

1.10.2.1.3.3 Adresování letových plánů na další úsek/
úseky letu
1) Všechny úseky leží uvnitř “IFPS - Zone”.
Letové plány na všechny úseky letu jsou zaslány přímo
na obě adresy IFPU. Letové plány na další úsek letu
nebudou zasílány na ARO mezilehlého letiště k další
distribuci.
2) Letový plán na další úsek letu, který směřuje vně “IFPS Zone”. Letové plány na oba úseky letu jsou adresovány
na obě adresy IFPU na adresy EUCHZMFP a
EUCBZMFP. Adresy středisek řízení vně “IFPS Zone”
zainteresovaných na letu, se uvedou na další řádku
za údaje o odesílateli před otvírací závorku zprávy.
Distribuci vně “IFPS - Zone” provede IFPS.
3) Letový plán na další úsek letu, který začíná vně IFPS Zone bude zaslán ohlašovně letových provozních služeb
mezilehlého letiště k distribuci bez ohledu, zda let směřuje
zpět do IFPS - Zone nebo bude pokračovat mimo ni.
1.10.2.1.3.4 Validační systém IFPS
Před zasláním letového plánu na adresy uvedené v odstavci
1.10.2.1.3.1 lze celkovou správnost letového plánu ověřit
jeho zasláním na adresy: AFTN: EUCHZMFV
SITA: BRUEY7X
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1) All legs inside the IFPS - Zone
The flight plans for all legs of the flight will be addressed
directly to both IFPUs. No flight plan will be sent to an
ARO of intermediate airport for further distribution.
2) Next leg of a flight leads from the inside of IFPS - Zone
outside of IFPS zone.
Both flight plans shall be filed directly with both IFPUs.
The addresses of the ATC units outside the IFPS involved
in next stage flight plan will be adduced on the additional
line beneath the originator’s data before the openning
bracket of the message itself. The IFPS will distribute the
flight plan to these addresses.
3) Flight plan for the next leg of a flight departing outside the
IFPS zone shall be sent to the ARO of the intermediate
airport for further distribution notwithstanding the fact that
the flight is returning to IFPS - Zone or not.
1.10.2.1.3.4 IFPS Validation System
Before the flight plan is sent to the addresses adduced in para
1.10.2.1.3.1., its correctness can checked by sending it to the
following addresses:
AFTN: EUCHZMFV
SITA: BRUEY7X
The ACK message received indicates that the flight plan will

