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DOPLNĚK 2 – ZÁSADY KTERÝMI SE ŘÍDÍ ZŘIZOVÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ VÝZNAČNÝCH BODŮ 
(Viz Hlava 2, článek 2.13) 

 

1. Zřizování význačných bodů 

1.1 Význačné body kdykoliv je to možné 
se zřizují vzhledem k pozemním radionavigačním 
prostředkům, přednostně VHF nebo prostředkům 
o vyšším kmitočtu. 

1.2 Tam, kde není radionavigační 
prostředek, význačné body se stanoví v polohách, 
které mohou být určeny nezávislými palubními 
navigačními prostředky nebo, kde je nutno provádět 
vizuální srovnávací navigaci, vizuálním pozorováním. 
Po dohodě mezi sousedními stanovišti řízení letového 
provozu mohou být určité význačné body označeny 
jako “body předání řízení” mezi těmito stanovišti. 

2. Označení význačných bodů 
vyznačených polohou radionavigačního 
prostředku  

2.1 Název pro význačné body vyznačené 
polohou radionavigačního prostředku v otevřené řeči. 

2.1.1 Kdykoliv je to možné, názvy 
význačných bodů musí být pojmenovány ve vztahu 
k zjistitelnému a pokud možno známému 
zeměpisnému místu. 

2.1.2 Při volbě názvu pro význačný bod se 
musí věnovat pozornost splnění těchto podmínek: 

a) název nesmí činit obtíže při vyslovování ani 
pilotům, ani pracovníkům ATS, když mluví 
jazykem používaným při spojeních v ATS. Kde 
název zeměpisného místa, zvoleného 
pro označení význačného bodu v národním 
jazyce vyvolává obtíže při vyslovování, musí se 
zvolit zkrácená nebo stručná verze takového 
názvu, která v sobě zahrne pokud možno co 
nejvíce ze zeměpisného významu místa. 

Příklad:  
FUERSTENFELDBRUCK = FURSTY 

b) název musí být snadno srozumitelný při hlasových 
spojeních a musí vylučovat možnost záměny 
s názvy jiných význačných bodů v téže oblasti. 
Navíc název nesmí být příčinou záměny s jiným 
spojením, uskutečňovaným mezi letovými 
provozními službami a piloty, 

c) název by měl, pokud možno, obsahovat šest 
písmen a tvořit přednostně dvě slabiky a ne více, 
než tři slabiky, 

d) vybraný název musí být stejný jak pro označení 
význačného bodu, tak i pro navigační prostředek 
jej označující. 

2.2 Složení kódového označení 
pro význačné body vyznačené polohou 
radionavigačního prostředku. 

2.2.1 Kódové označení musí být stejné jako 
poznávací značka radionavigačního prostředku. Musí 
být, pokud možno, složeno tak, aby se usnadnilo 
spojení s názvem místa v otevřené řeči. 

2.2.2 Kódové označení se nesmí opakovat 
do vzdálenosti 1 100 km (600 NM) od místa daného 
radionavigačního zařízení, kromě dále uvedeného 
případu.  

Poznámka: Pracují-li dva radionavigační 
prostředky v různých pásmech kmitočtového spektra 
a jsou umístěny ve stejné poloze, jejich poznávací 
značky jsou obvykle stejné. 

2.3 Požadavky státu na kódové označení 
se musí oznamovat oblastní kanceláři ICAO 
pro koordinaci. 

3. Označení význačných bodů 
nevyznačených radionavigačním prostředkem 

3.1 Kde se stanovuje význačný bod 
v místě nevyznačeném polohou radionavigačního 
prostředku a je užíván pro účely ATC, musí být tento 
význačný bod označen 5písmenným snadno 
vyslovitelným kódovým názvem. Tento kódový název 
pak slouží jako název, i jako kódové označení 
význačného bodu. 

Poznámka: Zásady pro používání alfanumerických 
kódových názvů určených pro RNAV SID, STAR 
a postupy přístrojových přiblížení jsou popsány 
v Předpisu L 8168.  

3.2 Kódový název musí být volen tak, aby 
nečinil obtíže při vyslovování pilotům nebo 
pracovníkům ATS, když mluví v jazyce používaném 
při hlasovém spojení v ATS. 

Příklady: ADOLA, KODAP. 

3.3 Kódový název musí být snadno 
srozumitelný při hlasových spojeních a musí vylučovat 
možnost záměny s názvy jiných význačných bodů 
v téže oblasti. 

3.4 Jedinečný 5písmenný snadno 
vyslovitelný kódový název přidělený význačnému 
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bodu nesmí být přidělen jinému význačnému bodu. 
Kde je zapotřebí přesunout význačný bod, musí být 
vybrán nový kódový název. Pokud si stát chce 
ponechat přidělený specifický kódový název pro 
opětovné použití v jiné poloze, nesmí být takový 
kódový název použit po dobu nejméně 6 měsíců. 

3.5  Požadavky států na jedinečné 
5písmenné snadno vyslovitelné kódové názvy se musí 
oznamovat oblastní kanceláři ICAO pro koordinaci. 

3.6 V prostorech, kde není stanoven 
systém stálých tratí nebo, kde se tratě dodržované 
letadly liší v závislosti na provozních požadavcích, 
musí být význačné body určovány a hlášeny 
v zeměpisných souřadnicích Světového geodetického 
systému - 1984 (WGS 84), s výjimkou, kdy trvale 
stanovené význačné body slouží jako výstupní/nebo 
vstupní body do takových prostorů a kdy musí být 
označovány v souladu s příslušnými ustanoveními 
článku 2 nebo 3. 

4. Používání označení při spojení 

4.1 Při hlasovém spojení se obvykle musí 
použít názvu význačného bodu, zvoleného v souladu 
s článkem 2 nebo 3. Jestliže se neužívá pro význačný 
bod vyznačený polohou radionavigačního zařízení 
názvu v otevřené řeči, v souladu s ust. 2.1, musí se 
nahradit kódovým označením, které se při hlasovém 
spojení musí vyslovovat v souladu s hláskovací 
abecedou ICAO. 

4.2 V tištěném a kódovaném spojení se 
musí pro význačný bod používat pouze kódové 
označení nebo zvolený kód názvu. 

5. Význačné body používané pro účely 
hlášení 

5.1 Aby se ATS umožnilo získat informace 
týkající se průběhu letu letadla, mohou být zvolené 
význačné body označeny jako hlásné. 

5.2  Při zřizování takových bodů se musí 
zvážit tyto faktory: 

a) druh poskytovaných letových provozních služeb; 

b) obvyklá hustota provozu; 

c) přesnost, s níž jsou letadla schopna dodržovat 
platný letový plán; 

d) rychlost letadel; 

e) používaná minima rozstupů; 

f) členění vzdušného prostoru; 

g) používaná (é) metoda (y) řízení; 

h) začátek nebo konec význačných fází letu 
(stoupání, klesání, změna směru, atd.); 

i) postupy pro předávání řízení; 

j) hlediska bezpečnosti, pátrání a záchrany;  

k) zatížení spojením v posádce letadla a letadlo-
země. 

5.3 Hlásné body se musí zřizovat buď jako 
"povinné" nebo na "vyžádání". 

5.4 Při zřizování "povinných" hlásných 
bodů musí platit tyto zásady: 

a) počet povinných hlásných bodů musí být omezen 
na minimum nezbytné pro běžné poskytování 
informací stanovištím letových provozních služeb 
o průběhu letu letadla, s ohledem na potřebu 
minimalizovat zatížení posádky a řídícího 
spojením letadlo - země; 

b) umístění radionavigačního prostředku v určité 
poloze by nemělo nutně znamenat rozhodnutí 
o jeho označení jako povinného hlásného bodu; 

c) povinné hlásné body by se neměly zřizovat 
na hranicích letové informační oblasti nebo 
řízené oblasti. 

5.5 Hlásné body "na vyžádání" se mohou 
zřizovat s ohledem na požadavky letových provozních 
služeb pro dodatečné hlášení poloh, vyžadují-li to 
provozní podmínky. 

5.6 Označení hlásných bodů povinných 
a na vyžádání musí být pravidelně přezkoumáváno 
z hlediska dodržení požadavků na běžné hlášení 
poloh na minimum, nezbytné k zajištění účinných 
letových provozních služeb. 

5.7 Běžné hlášení přeletu povinného 
hlásného bodu by nemělo být povinné pro všechny 
lety za všech okolností. Při uplatňování této zásady se 
musí věnovat zvláštní pozornost: 

a) od rychlých vysoko letících letadel, by se nemělo 
požadovat hlášení přeletu všech hlásných bodů, 
zřízených jako povinné, jako pro pomalu a nízko 
letící letadla; 

b) od letadel prolétávajících koncovou řízenou 
oblastí, by se nemělo požadovat běžné hlášení 
poloh tak často, jako u přilétávajících 
a odlétávajících letadel. 

5.8 V prostorech, kde by shora uvedené 
zásady týkající se zřizování hlásných bodů nebyly 
proveditelné, může být zaveden systém hlášení 
vzhledem k poledníkům zeměpisné délky nebo 
rovnoběžkám zeměpisné šířky, vyjádřených v celých 
stupních.

 


