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HLAVA 1 – DEFINICE

Poznámka 1: V celém textu tohoto dokumentu se 
výrazu „služba“ používá jako abstraktního pojmu 
k označení činností nebo vykonávaných služeb; 
výrazu „stanoviště“ se používá k označení pracovišť 
vykonávajících službu. 

Poznámka 2: Označení (RR) v těchto definicích 
vyjadřuje definici, která byla získána z Radio-
komunikačního řádu Mezinárodní telekomunikační 
unie (ITU) (viz Příručka požadavků na radiové 
kmitočtové spektrum pro civilní letectví včetně 
prohlášení schválené politiky ICAO – Handbook on 
Radio Frequency Spectrum Requirements for Civil 
Aviation including statement of approved ICAO 
policies (Doc 9718)). 

Když jsou následující výrazy použity v tomto předpisu, 
mají následující význam: 

ADS-C dohoda (ADS-C agreement) 

Plán hlášení, který stanoví podmínky hlášení údajů 
ADS-C (tj. údaje požadované stanovištěm letových 
provozních služeb a četnost hlášení ADS-C, která 
musí být dohodnuta před použitím ADS-C při 
poskytování letových provozních služeb).  

Poznámka: Položky dohody budou vyměňovány 
mezi pozemním systémem a letadly prostřednictvím 
kontraktu nebo sérií kontraktů. 

ALERFA 

Kódový výraz používaný k označení údobí 
pohotovosti. 

Automatická informační služba v koncové řízené 

oblasti (ATIS) (Automatic terminal information 

service) 

Automatické poskytování platných běžných informací 
přilétávajícím a odlétávajícím letadlům nepřetržitě 
nebo v určeném časovém intervalu:  

 Automatická informační služba v koncové 

řízené oblasti datovým spojem (D-ATIS) (Data 

link automatic terminal information service) 

Poskytování ATIS prostřednictvím datového spoje. 

 Automatická hlasová informační služba 

v koncové řízené oblasti (Hlasový ATIS) 

(Automatic voice terminal information service) 

(Voice ATIS) 

 Poskytování ATIS prostřednictvím nepřetržitého  
a opakovaného hlasového rozhlasového vysílání. 

Automatický závislý přehledový systém – vysílání 

(ADS-B) (Automatic dependent surveillance – 

broadcast) 

Prostředek, kterým letadla, letištní mobilní prostředky 
a další objekty mohou automaticky vysílat a/nebo 
přijímat údaje, jako jsou identifikace, poloha a další, 

podle vhodnosti, ve vysílacím módu pomocí datového 
spoje.  

Automatický závislý přehledový systém – kontrakt 

(ADS-C) (Automatic dependent surveillance – 

contract) 

Prostředek, kterým budou pomocí datového spoje 
vyměňovány položky ADS-C dohody mezi pozemním 
systémem a letadlem určující, za jakých podmínek by 
měla být zahájena hlášení ADS-C a jaké údaje by tato 
hlášení měla obsahovat.  

Poznámka: Zkrácený výraz „ADS kontrakt“ je 
běžně užíván při odkazu na ADS kontrakt událost, 
ADS kontrakt požadavek, ADS periodický kontrakt 
nebo na nouzový mód. 

Bod předání řízení (Transfer of control point) 

Určený bod, umístěný na letové dráze letadla, ve 
kterém se předává odpovědnost za poskytování 
služby řízení letového provozu letadlu z jednoho 
řídícího stanoviště nebo pracoviště na druhé. 

Bod přechodu (Change-over point) 

Bod, ve kterém se od letadla letícího na úseku tratě 
ATS vyznačeném zařízeními VOR očekává, že změní 
navigační vedení letadla pomocí zařízení za letadlem 
na navigační vedení letadla pomocí nejbližšího 
zařízení VOR před letadlem.  

Poznámka: Body přechodu se zřizují pro 
poskytování optimálních podmínek s přihlédnutím 
k síle a jakosti signálu mezi dvěma radionavigačními 
zařízeními VOR ve všech používaných hladinách 
a k zajištění společného zdroje směrového vedení pro 
všechna letadla letící na stejné části úseku trati. 

Cestovní hladina (Cruising level) 

Hladina dodržovaná letadlem během značné části letu. 

Člen letové posádky (Flight crew member) 

Člen posádky s průkazem způsobilosti, pověřený 
povinnostmi nezbytnými pro provoz letadla během 
doby letové služby. 

Data/údaj (Datum) 

Veličina nebo soubor veličin, které mohou sloužit jako 

základ pro výpočet dalších veličin (ISO 19104)*. 

Deklarovaná kapacita (Declared Capacity) 

Míra schopnosti ATC systému nebo jakéhokoli jeho 
subsystému nebo pracovních míst, poskytovat službu 
letadlům během normálních činností. Je vyjádřena 
jako počet letadel vstupujících do stanovené části 
vzdušného prostoru za určitou časovou jednotku, 
přičemž se bere v úvahu počasí, konfigurace 

                                                           

* ISO Standard 19104, Geographic information - 

Terminology 
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stanoviště ATC, personál a zařízení, které jsou 
k dispozici a jakékoli další faktory, které mohou mít 
vliv na pracovní zátěž řídícího odpovědného za daný 
vzdušný prostor. 

Deklinace zařízení (Station declination) 

Odchylka mezi nultým stupněm radiálu VOR 
a zeměpisným severem, určeným v okamžiku kalibrace 
stanice VOR.  

DETRESFA 

Kódový výraz používaný k označení údobí tísně. 

ICAO: 

Doba služby (Duty period) 

Doba, která začíná okamžikem, ke kterému 
poskytovatel letových provozních služeb od řídícího 
letového provozu požaduje, aby nastoupil do služby 
nebo jí začal vykonávat, a končí, jakmile tato osoba 
nemá žádné další povinnosti. 

Doba mimo službu (Non-duty period) 

Souvislý a definovaný časový úsek následující po 
službě a/nebo časový úsek před službou, během 
kterého jsou řídící letového provozu zproštěni všech 
povinností. 

Doba na pracovišti (Time-in-position) 

Časový úsek, kdy řídící letového provozu vykonává 
činnosti na základě průkazu způsobilosti řídícího 
letového provozu na provozním pracovišti. 

Dráha (Runway) 

Vymezený obdélníkový prostor na pozemním letišti, 
určený pro přistání a vzlety letadel. 

Dráhová dohlednost (RVR) (Runway visual range) 

Vzdálenost, na kterou může pilot letadla 
nacházejícího se na ose RWY vidět denní dráhové 
značení nebo návěstidla ohraničující RWY nebo 
vyznačující její osu. 

Geodetický údaj (Geodetic datum) 

Nejmenší soubor parametrů nutných pro určení místa 
a orientace místního referenčního systému vzhledem ke 
světovému referenčnímu systému. 

Gregoriánský kalendář (Gregorian calendar) 

Všeobecně používaný kalendář, který byl poprvé 
zaveden v roce 1582 pro definování roku, který 
aproximuje tropický rok výstižněji než Juliánský 

kalendář (ISO 19108)**. 

Poznámka: Podle gregoriánského kalendáře má 
běžný rok 365 dní a přestupný 366 dní rozdělených na 
12 po sobě jdoucích měsíců. 

Hladina (Level) 

Všeobecný výraz používaný k vyjádření vertikální 
polohy letadla za letu, znamenající buď výšku, 
nadmořskou výšku nebo letovou hladinu. 

Hlásný bod (Reporting point) 

                                                           

** ISO Standard 19108, Geographic Information - Temporal 

schema 

Stanovené zeměpisné místo, vzhledem k němuž se 
může hlásit poloha letadla. 

IFR 

Symbol používaný k označení pravidel pro let podle 
přístrojů. 

IMC 

Symbol používaný k označení meteorologických 
podmínek pro let podle přístrojů. 

INCERFA 

Kódový výraz používaný k označení údobí nejistoty. 

Incident 

Událost jiná než letecká nehoda, spojená s provozem 
letadla, která ovlivňuje nebo by mohla ovlivnit 
bezpečnost provozu. 

Poznámka: Druhy incidentů, které mají 
z hlediska ICAO zvláštní význam pro zpracování 
rozborů směřujících k preventivním opatřením, jsou 
obsaženy v Dodatku C Předpisu L 13. 

Informace AIRMET (AIRMET information) 

Informace vydaná meteorologickou výstražnou 
službou, týkající se výskytu nebo očekávaného 
výskytu určitých meteorologických jevů na trati, které 
mohou ovlivnit bezpečnost letového provozu v nízkých 
hladinách a které nebyly již uvedeny v předpovědi 
vydané pro lety v nízkých hladinách v dané letové 
informační oblasti nebo její části.  

Informace SIGMET (SIGMET information) 

Informace vydaná meteorologickou výstražnou 
službou, týkající se výskytu určitých meteorologických 
jevů na trati a jiných jevů v atmosféře, které mohou 
ovlivnit bezpečnost letového provozu. 

Informace o provozu (Traffic information) 

Informace vydaná stanovištěm letových provozních 
služeb, kterou se pilot upozorňuje na jiný známý nebo 
pozorovaný letový provoz, který se může nacházet 
v blízkosti polohy letadla nebo jeho zamýšlené trati, 
a která má pilotovi pomoci vyhnout se srážce. 

ICAO: 

Integrita dat – stupeň zabezpečení (Integrity – 

aeronautical data) 

Stupeň zabezpečení proti ztrátě nebo pozměnění 
leteckých dat nebo jejich hodnoty od jejich vzniku 
nebo schválené změny. 

ICAO: 

Jakost dat (Data quality) 

Stupeň nebo úroveň jistoty, že poskytovaná data 
splňují požadavky uživatele vyjádřené přesností, 
rozlišením a integritou (nebo rovnocenným stupněm 
zabezpečení), sledovatelností, včasností, úplností 
a formátem. 

Kalendář (Calendar) 

Samostatný časový referenční systém, který poskytuje 
základ pro definování časové polohy s rozlišením na 
jeden den (ISO 19108**). 
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ICAO: 

Klasifikace integrity (letecká data) (Integrity 

classification (aeronautical data))  

Klasifikace založená na možném riziku vyplývajícím 
z použití poškozených dat. Letecká data se klasifikují 
jako: 

a)   běžná data: existuje velmi malá pravdě-
podobnost, že při použití poškozených běžných 
dat dojde k vážnému ohrožení bezpečnosti letu 
či přistání letadla s možností katastrofy; 

b)   význačná data: existuje malá pravděpodobnost, 
že při použití poškozených význačných dat dojde 
k vážnému ohrožení bezpečnosti letu či přistání 
letadla s možností katastrofy; a 

c)    kritická data: existuje vysoká pravděpodobnost, 
že při použití poškozených kritických dat dojde 
k vážnému ohrožení bezpečnosti letu či přistání 
letadla s možností katastrofy. 

Komunikace datovým spojem (Data link 

communications) 

Forma spojení používaná pro výměnu zpráv 
prostřednictvím datového spoje. 

Komunikace datovým spojem mezi řídícím 

a pilotem (CPDLC) (Controller-pilot data link 

communications) 

Způsob spojení mezi řídícím a pilotem, používající 
datový spoj pro ATC komunikaci. 

ICAO: 

Komunikace založená na výkonnosti (PBC) 

(Performace-based communication) (PBC) 

Komunikace založená na výkonnostních specifikacích 
vztahujících se na poskytování letových provozních 
služeb. 

Poznámka: Specifikace RCP obsahují 
požadavky na komunikační výkonnost, která je 
přidělena systémovým složkám z pohledu 
zajišťovaného spojení a související přenosové doby, 
spojitosti, dostupnosti, integrity, bezpečnosti 
a funkčnosti nezbytných pro navrhovaný provoz 
v souvislosti s příslušným konceptem vzdušného 
prostoru. 

Koncová řízená oblast (Terminal control area) 

Řízená oblast ustanovená obvykle v místech, kde se 
tratě letových provozních služeb sbíhají v blízkosti 
jednoho nebo více hlavních letišť. 

Konečné přiblížení (Final approach) 

Ta část postupu přiblížení podle přístrojů, která začíná 
ve stanoveném fixu nebo bodu konečného přiblížení 
nebo, kde takový fix nebo bod není stanoven,  

a) na konci poslední předpisové zatáčky, základní 
zatáčky nebo v příletové zatáčce postupu 
racetrack, je-li stanoven; nebo 

b) v bodě nalétnutí na poslední trať stanovenou pro 
postup přiblížení; a končí v bodě v blízkosti letiště, 
ze kterého letadlo: 

1) může přistát; nebo  

2) zahájí postup nezdařeného přiblížení. 

Konferenční spojení (Conference communi-

cations) 

Spojovací zařízení, na kterých se mohou vést přímé 
hovory mezi třemi nebo více místy současně. 

ICAO: 

Kontrola cyklickým kódem (CRC) (Cyclic 

redudancy check) 

Matematický algoritmus aplikovaný na číslicově 
vyjádřené údaje stanovující úroveň jistoty, že nedošlo 
ke ztrátě nebo pozměnění dat. 

Let IFR (IFR flight) 

Let prováděný v souladu s pravidly pro let podle 
přístrojů. 

Let VFR (VFR flight) 

Let prováděný v souladu s pravidly pro let za 
viditelnosti. 

Letadlo (Aircraft) 

Zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej 
v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi 
vůči zemskému povrchu.  

ČR: 

Pro účely tohoto předpisu se za letadlo považuje 
i sportovní létající zařízení, vyjma sportovního padáku. 
Výraz „letadlo“ používaný v kontextu tohoto předpisu 
může mít také význam pilot, velitel letadla, letadlo 
nebo let. 

Letecká informační příručka (AIP) (Aeronautical 

Information Publication) 

Příručka vydaná státem nebo pověřenou organizací, 
obsahující letecké informace trvalého charakteru, 
důležité pro letecký provoz. 

Letecká nehoda (Accident) 

Událost spojená s provozem letadla, která se 
v případě pilotovaného letadla stala mezi dobou, kdy 
kterákoli osoba nastoupila do letadla s úmyslem 
vykonat let, a dobou, kdy všechny takové osoby 
letadlo opustily, nebo která se v případě bezpilotního 
letadla stala mezi dobou, kdy letadlo je připraveno 
k pohybu pro účely letu, a dobou, kdy zastaví na konci 
tohoto letu a hlavní pohonná soustava je vypnuta, 
a při které: 

a) některá osoba byla smrtelně nebo těžce zraněna 
následkem: 

- přítomnosti v letadle, nebo 

- přímého kontaktu s kteroukoli částí letadla, 
včetně částí, které se od letadla oddělily, nebo 

- přímého působení proudu plynů (vytvořených 
letadlem), 

s výjimkou případů, kdy ke zranění došlo přirozeným 
způsobem, nebo způsobila-li si je osoba sama nebo 
bylo způsobeno druhou osobou, nebo jestliže šlo 
o černého pasažéra ukrývajícího se mimo prostory 
normálně používané pro cestující a posádku; nebo 
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b) letadlo bylo zničeno, nebo poškozeno tak, že 
poškození: 

- nepříznivě ovlivnilo pevnost konstrukce, výkon 
nebo letové charakteristiky letadla, a 

- vyžádá si větší opravu nebo výměnu 
postižených částí, 

s výjimkou poruchy nebo poškození motoru, jestliže 
toto poškození je omezeno pouze na jeden motor 
(včetně jeho příslušenství nebo motorových krytů), 
vrtulí (rotorových listů), okrajových částí křídel, antén, 
snímačů, lopatek, pneumatik, brzd, podvozku, 
aerodynamických krytů, palubní desky, krytů 
přistávacího zařízení, čelních skel, potahu letadla 
(jako jsou malé vrypy nebo proražení) nebo 
nevýznamná poškození listů hlavního rotoru, listů 
ocasního rotoru, přistávacího zařízení a těch 
poškození, která jsou zapříčiněna krupobitím nebo 
střetem s ptákem (včetně poškození krytu radarové 
antény na letadle); nebo 

c) letadlo je nezvěstné, nebo je na zcela 
nepřístupném místě. 

Poznámka 1: Pro jednotnost statistik, zranění 
mající za následek smrt do 30 dnů od data nehody je 
organizací ICAO klasifikováno jako smrtelné. 

Poznámka 2: Letadlo je považováno za nezvěstné, 
jestliže pátrání bylo úředně (oficiálně) ukončeno 
a trosky nebyly nalezeny (lokalizovány). 

Poznámka 3: Typ bezpilotního letadla, u kterého 
se má zjišťovat příčina letecké nehody, je uvedený 
v ust. 5.1 Předpisu L 13. 

Poznámka 4: Poradenský materiál pro stanovení 
poškození letadla naleznete v Dodatku G Předpisu 
L 13. 

Letecká pevná služba (AFS) (Aeronautical fixed 

service) 

Telekomunikační služba mezi stanovenými pevnými 
body, poskytovaná zvláště pro bezpečnost letectví 
a pro pravidelný, účinný a hospodárný provoz 
leteckých služeb. 

Letecká pohyblivá služba (RR S1.32) (Aeronautical 

mobile service) 

Pohyblivá služba mezi leteckými a letadlovými 
stanicemi nebo mezi letadlovými stanicemi navzájem, 
jíž se mohou účastnit i stanice záchranných 
prostředků. Do této služby se mohou zahrnout palubní 
nouzové majáky polohy na stanovených tísňových 
a nouzových kmitočtech.  

Letecká telekomunikační stanice (Aeronautical 

telecommunication station) 

Stanice letecké telekomunikační služby. 

Letiště (Aerodrome) 

Vymezená plocha na zemi nebo na vodě (včetně 
budov, zařízení a vybavení), určená buď zcela, nebo 
z části pro přílety, odlety a pozemní pohyby letadel. 

Letištní provoz (Aerodrome traffic) 

Veškerý provoz na provozní ploše letiště a všechna 
letadla letící v blízkosti letiště. 

Poznámka: Letadlo je v blízkosti letiště, když je na 
letištním okruhu, vstupuje do něj nebo jej opouští. 

Letištní provozní zóna (ATZ) (Aerodrome traffic 

zone) 

Vzdušný prostor stanovených rozměrů, který slouží 
k ochraně letištního provozu. 

ČR: 

Letištní provozní zóna je zřízena na letištích, kde není 
poskytována služba řízení letového provozu. Je 
vymezena horizontálně kružnicí (nebo její částí) 
o poloměru 3 NM (5,5 km) od vztažného bodu letiště 
a vertikálně zemským povrchem a nadmořskou výškou 
4 000 ft (1 200 m), pokud ÚCL nestanoví jinak.  

Zasahuje-li do prostoru ATZ vertikálně nebo horizontálně: 

a) řízený vzdušný prostor třídy C nebo D, 

b) 1) v AUP plánovaný prostor TRA/TSA, anebo 

 2) aktivovaný v AUP plánovaný prostor TRA/TSA, 
je-li v ATZ poskytována letištní letová informační 
služba (AFIS), 

c) jiný dočasně vyhrazený vzdušný prostor zveřejněný 
formou AIP SUP nebo NOTAM, nebo 

d) zakázaný prostor, 

tvoří hranice ATZ hranice těchto prostorů. 

Letištní řídící věž (Aerodrome control tower) 

Stanoviště ustanovené k poskytování služby řízení 
letového provozu letištnímu provozu.  

Letištní služba řízení (Aerodrome control service) 

Služba řízení letového provozu pro letištní provoz.  

Letová cesta (Airway) 

Řízená oblast nebo její část, zřízená ve formě koridoru, 
vybavená radionavigačními zařízeními.  

Letová hladina (FL) (Flight level) 

Hladina konstantního atmosférického tlaku, vztažená ke 
stanovenému základnímu údaji tlaku 
1013,2 hektopascalů (hPa) a oddělená od ostatních 
takových hladin stanovenými tlakovými intervaly. 

Poznámka 1: Tlakoměrný výškoměr je kalibrován 
podle standardní atmosféry: 

a) když je nastaven na QNH, ukazuje nadmořskou 
výšku; 

b) když je nastaven na QFE, ukazuje výšku nad 
referenčním bodem QFE; a 

c) když je nastaven na tlak 1013,2 hektopascalů (hPa), 
může být použit k indikaci letových hladin. 

Poznámka 2: Výrazy „výška“ a „nadmořská výška“, 
které jsou použity v Poznámce 1, se vztahují k tlakovým 
a nikoliv ke geometrickým výškám nad terénem či nad 
mořem. 

Letová informační oblast (Flight information region) 

Vzdušný prostor stanovených rozměrů, v němž se 
poskytuje letová informační služba a pohotovostní 
služba. 
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Letová informační služba (Flight information service) 

Služba poskytovaná za účelem podávání rad 
a informací k bezpečnému a účinnému provádění letů. 

Letová poradní služba (Air traffic advisory service) 

Služba poskytovaná v letovém poradním vzdušném 
prostoru k zajištění rozstupů, pokud je to proveditelné, 
mezi letadly, která letí podle letových plánů IFR.  

ČR:  

Neaplikuje se. 

Letová provozní služba (Air traffic service) 

Výraz zahrnující letovou informační službu, 
pohotovostní službu, letovou poradní službu a službu 
řízení letového provozu (oblastní službu řízení, 
přibližovací službu řízení nebo letištní službu řízení).  

Letové informační středisko (Flight information 

centre) 

Stanoviště zřízené pro poskytování letové informační 
služby a pohotovostní služby. 

Letové povolení (Air traffic control clearance) 

Oprávnění, vydané veliteli letadla provést let nebo 
v letu pokračovat za podmínek určených stanovištěm 
řízení letového provozu.  

Poznámka 1: Výraz „letové povolení“ se obvykle 
zkracuje na „povolení“, použije-li se v příslušných 
souvislostech. 

Poznámka 2: Zkrácenému výrazu „povolení“ může 
předcházet „pojíždění“, „vzletu“, „odletu“, „traťové“, 
„přiblížení“ nebo „přistání“, k označení příslušné části 
letu, ke které se povolení vztahuje. 

Letový plán (Flight plan) 

Předepsané informace vztahující se k zamýšlenému 
letu letadla nebo jeho části, poskytované stanovištím 
řízení letového provozu. 

Poznámka: Podrobnosti o letových plánech jsou 
uvedeny v Předpisu L 2. Použije-li se pojmu „Formulář 
letového plánu“, znamená vzor formuláře letového 
plánu v Dodatku 2 Předpisu L 4444. 

Letový provoz (Air traffic) 

Všechna letadla za letu nebo pohybující se na 
provozní ploše letiště.  

Lidská výkonnost (Human performance) 

Schopnosti a omezení člověka, které mají vliv na 
bezpečnost a účinnost leteckého provozu. 

Meteorologická služebna (Meteorological office)  

Služebna určená k poskytování meteorologické služby 
pro mezinárodní letectví. 

Meteorologické podmínky pro let podle přístrojů 

(IMC) (Instrument meteorological conditions) 

Meteorologické podmínky vyjádřené dohledností, 
vzdáleností od oblačnosti a výškou základny nejnižší 
význačné oblačné vrstvy, které jsou horší než 
předepsaná minima meteorologických podmínek pro 
let za viditelnosti. 

Poznámka: Stanovená minima pro 
meteorologické podmínky pro let za viditelnosti jsou 
obsažena v Předpisu L 2. 

Meteorologické podmínky pro let za viditelnosti 

(VMC) (Visual meteorological conditions)  

Meteorologické podmínky vyjádřené dohledností, 
vzdáleností od oblačnosti a výškou základny nejnižší 
význačné oblačné vrstvy, které jsou stejné nebo lepší 
než předepsaná minima. 

Poznámka:  Stanovená minima pro meteo-
rologické podmínky pro let za viditelnosti jsou 
obsažena v Předpisu L 2. 

Mez povolení (Clearance limit) 

Bod, ke kterému bylo letadlu uděleno letové povolení. 

Mezinárodní kancelář NOTAM (International 

NOTAM office) 

Kancelář určená státem pro mezinárodní výměnu 
NOTAM. 

Nadmořská výška (Altitude) 

Vertikální vzdálenost hladiny, bodu nebo předmětu 
považovaného za bod, měřená od střední hladiny 
moře (MSL).  

Náhradní letiště (Alternate aerodrome) 

Letiště, na které letadlo může pokračovat, když 
přistání na letišti zamýšleného přistání nebo 
pokračování v letu na toto letiště není možné nebo 
žádoucí, na kterém jsou k dispozici potřebné služby a 
zařízení, na kterém mohou být splněny požadavky na 
výkonnost letadla a které je v provozu 
v předpokládané době použití. Mezi náhradní letiště 
patří následující: 

 Náhradní letiště při vzletu (Take-off alternate) 

Náhradní letiště, na kterém může letadlo přistát, 
je-li to nezbytné krátce po vzletu, kdy není možné 
použít letiště vzletu. 

Náhradní letiště na trati (En-route alternate) 

Náhradní letiště, na kterém letadlo bude moci 
přistát, jestliže je na trati potřeba provést diverzi 
letu. 

Náhradní letiště určení (Destination alternate) 
Náhradní letiště, na kterém bude letadlo moci 
přistát, jestliže přistání na letišti určení není možné 
nebo žádoucí.  

Poznámka: Letiště odletu může být pro daný let 
i náhradním letištěm na trati nebo náhradním 
letištěm určení.  

Následné povolení (Downstream clearance) 

Povolení vydané letadlu stanovištěm řízení letového 
provozu, které v daném čase toto letadlo neřídí. 

Navigace založená na výkonnosti (PBN) 

(Performance-based navigation) 

Prostorová navigace založená na výkonnostních 
požadavcích pro letadla provozovaná na tratích ATS, 
na postupech přiblížení podle přístrojů nebo ve 
stanoveném vzdušném prostoru. 



PŘEDPIS L 11  HLAVA 1 

5.11.2020 
Změna č. 12/ČR 1 - 6  

Poznámka: Výkonnostní požadavky jsou 
vyjádřeny navigačními specifikacemi (specifikace 
RNAV, specifikace RNP) ve vztahu k přesnosti, 
integritě, spojitosti, dostupnosti a funkčnosti, nezbytné 
pro navrhovaný provoz v souvislosti s příslušným 
konceptem vzdušného prostoru. 

Navigační specifikace (Navigation specification) 

Soubor požadavků pro letadlo a letovou posádku 
nezbytných k podpoře provozu s navigací založenou 
na výkonnosti ve stanoveném vzdušném prostoru. 
Existují dva druhy navigačních specifikací: 

 Specifikace požadované navigační výkonnosti 

(RNP) (Required navigation performance (RNP) 

specification) 

Navigační specifikace založená na prostorové 
navigaci, která zahrnuje požadavky na sledování 
výkonnosti a varování, označovaná zkratkou RNP, 
např. RNP 4, RNP APCH. 

 Specifikace prostorové navigace (RNAV) (Area 

navigation (RNAV) specification) 

 Navigační specifikace založená na prostorové 
navigaci, která nezahrnuje požadavky na 
sledování výkonnosti a varování, označovaná 
zkratkou RNAV, např. RNAV 5, RNAV 1. 

Poznámka 1:  Performance-based Navigation 
(PBN) Manual (ICAO Doc 9613), Volume II obsahuje 
podrobný návod pro navigační specifikace. 

Poznámka 2: Výraz RNP, který byl dříve definován 
jako „vyhlášení navigační výkonnosti nezbytné pro 
provoz v definovaném vzdušném prostoru“ byl 
z tohoto předpisu odstraněn, jelikož byl koncept RNP 
nahrazen konceptem PBN. Výraz RNP je nyní v tomto 
předpisu používán výhradně v souvislosti 
s navigačními specifikacemi, které vyžadují sledování 
výkonnosti a varování. Např. RNP 4 se vztahuje 
k letadlu a provozním požadavkům, které obsahují 
požadavek na výkonnost v příčném směru 4 NM 
s palubním sledováním výkonnosti a varováním, které 
jsou podrobně popsány v PBN Manual (ICAO Doc 
9613). 

ICAO: 

Nebezpečný prostor (Danger area) 

Vzdušný prostor vymezených rozměrů, ve kterém 
mohou v určité době probíhat činnosti nebezpečné 
pro let letadla. 

NOTAM  

Oznámení rozšiřované telekomunikačními prostředky 
obsahující informace o zřízení, stavu nebo změně 
kterékoliv leteckého zařízení, služby nebo postupů 
nebo o nebezpečí, jejichž včasná znalost je nezbytná 
pro pracovníky, kteří se zabývají letovým provozem.  

EU: 

Oblast s povinným odpovídačem (Transponder 

mandatory zone (TMZ)) 

Vzdušný prostor stanovených rozměrů, ve kterém je 
pro letadlo povinné vybavení odpovídači hlásícími 
tlakovou nadmořskou výšku a jejich provozování. 

Oblast s povinným rádiovým spojením (Radio 

mandatory zone (RMZ))  

Vzdušný prostor stanovených rozměrů, ve kterém 
musí být letadlo vybaveno radiostanicí a provozovat ji. 

Oblastní služba řízení (Area control service) 

Služba řízení letového provozu pro řízené lety 
v řízených oblastech.  

Oblastní středisko řízení (Area control centre) 

Stanoviště, ustavené k poskytování služby řízení 
letového provozu řízeným letům v řízených oblastech 
pod jeho pravomocí.  

Odbavovací plocha (Apron) 

Vymezená plocha na pozemním letišti, určená 
k umístění letadel pro nastupování a vystupování 
cestujících, pro nakládání a vykládání pošty nebo 
zboží, pro jejich plnění pohonnými hmotami 

a parkování nebo údržbu.  

Ohlašovna letových provozních služeb (Air traffic 

services reporting office) 

Stanoviště zřízené k přijímání hlášení týkajících se 
letových provozních služeb a letových plánů 
předkládaných před odletem.  

Poznámka: Ohlašovna letových provozních 
služeb může být zřízena jako samostatné stanoviště 
nebo ve spojení s jiným stanovištěm, jako např. se 
stanovištěm řízení letového provozu nebo se 
stanovištěm letecké informační služby. 

ICAO: 

Omezený prostor (Restricted area) 

Vzdušný prostor vymezených rozměrů nad pozemními 
prostory nebo teritoriálními vodami státu, v kterém je 
let letadla omezen v souladu se stanovenými 
podmínkami.   

Palubní protisrážkový systém (ACAS) (Airborne 

collision avoidance system) 

Palubní systém založený na signálech odpovídače 
sekundárního přehledového radaru (SSR), který 
pracuje nezávisle na pozemním zařízení a poskytuje 
pilotovi upozornění na možné nebezpečí srážky 
letadel, která jsou vybavena odpovídačem SSR.  

Poznámka 1: V dané souvislosti „nezávisle” 
znamená, že ACAS pracuje nezávisle na jiných 
systémech, používaných letovými provozními 
službami, s výjimkou spojení s pozemní stanicí 
módu S.  

Poznámka 2: Výše uvedené odkazy na 
odpovídače SSR se vztahují k odpovídačům, 
pracujícím v módu C nebo S. 

Pohotovostní služba (Alerting service) 

Služba poskytovaná za účelem vyrozumívání 
příslušných organizací o letadlech, kterým se má 
poskytnout pátrací a záchranná služba a asistence 
těmto organizacím podle potřeby.  
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Pohybová plocha (Movement area) 

Část letiště určená pro vzlety, přistání a pojíždění 
letadel, sestávající z provozní plochy a odbavovací 
plochy (ploch). 

Pojíždění (Taxiing) 

Pohyby letadel na povrchu letiště s použitím vlastní 
síly, s výjimkou vzletu a přistání. 

Pojíždění za letu (Air-taxiing) 

Pohyby vrtulníků/VTOL nad povrchem letiště 
s přízemním účinkem při rychlostech obvykle nižších 
než 37km/h (20 kt).  

Poznámka: Skutečná výška může být různá 
a některé vrtulníky mohou požadovat pojíždění za letu 
nad 8 m (25 ft) AGL, aby snížily turbulenci 
způsobenou přízemním účinkem nebo umožnily 
vydání povolení s podvěšeným nákladem. 

Poradní trať (Advisory route) 

Stanovená trať, kde je dostupná letová poradní 
služba. 

ČR:  

Neaplikuje se. 

Poradní vzdušný prostor (Advisory airspace) 

Vzdušný prostor stanovených rozměrů nebo 
označená trať, kde je dostupná letová poradní služba.  

ČR:  

Neaplikuje se. 

Prostorová navigace (RNAV) (Area navigation) 

Způsob navigace, který umožňuje letadlu provést let 
po jakékoliv požadované letové dráze, v dosahu 
pozemního nebo kosmického navigačního zařízení 
nebo v rozsahu možnosti vlastního vybavení letadla 
nebo kombinací obojího.  

Poznámka: Prostorová navigace zahrnuje 
navigaci založenou na výkonnosti, stejně tak jako jiné 
činnosti, které nesplňují definici navigace založené na 
výkonnosti. 

Provozní plocha (Manoeuvring area) 

Část letiště určená pro vzlety, přistání a pojíždění 
letadel, s výjimkou odbavovacích ploch. 

Provozovatel (Operator) 

Osoba, organizace nebo podnik provozující letadla 
nebo nabízející jejich provoz. 

Přebírající stanoviště (Accepting unit) 

Stanoviště řízení letového provozu, které jako další 
převezme řízení letu letadla. 

Předávající stanoviště (Transferring unit) 

Stanoviště řízení letového provozu v procesu 
předávání odpovědnosti za poskytování služby řízení 
letového provozu letadlu následujícímu stanovišti 
řízení letového provozu na trati letu. 

Předpověď (Forecast) 

Zpráva o očekávaných meteorologických podmínkách 
pro určitý čas nebo časový interval a pro určitý prostor 
nebo část vzdušného prostoru. 

ICAO: 

Přehled založený na výkonnosti (PBS) 

(Performance-based surveillance) (PBS) 

Přehled založený na výkonnostních specifikacích 
vztahujících se na poskytování letových provozních 
služeb. 

Poznámka: Specifikace RSP obsahují 
požadavky na přehledovou výkonnost, která je 
přidělena systémovým složkám z pohledu 
zajišťovaného přehledu a související doby doručení 
dat, spojitosti, dostupnosti, integrity, přesnosti 
přehledových dat, bezpečnosti a funkčnosti 
nezbytných pro navrhovaný provoz v souvislosti 
s příslušným konceptem vzdušného prostoru. 

Překážka (Obstacle) 

Jakýkoliv pevný (trvalý nebo dočasný) a mobilní objekt 
nebo jeho část, která: 

a)  je umístěná na ploše určené pro pozemní 
pohyby letadel; nebo 

b)  zasahuje nad stanovenou plochu určenou 
k ochraně letadel za letu; nebo 

c)  je umístěná vně těchto stanovených ploch a byla 
vyhodnocena jako nebezpečná pro letecký 
provoz. 

ICAO: 

Přesnost dat (Data accuracy) 

Stupeň shody mezi předpokládanou nebo měřenou 
hodnotou a hodnotou skutečnou. 

Přibližovací služba řízení (Approach control 

service) 

Služba řízení letového provozu pro řízené lety 
přilétávajících a odlétávajících letadel.  

Přibližovací stanoviště řízení (Approach control 

unit) 

Stanoviště ustanovené k poskytování služby řízení 
letového provozu řízeným letům letadel, přilétávajících 
na jedno nebo na více letišť nebo odlétávajících 
z nich.  

Příslušný úřad ATS (Appropriate ATS authority) 

Příslušný úřad určený (pověřený) státem, odpovědný 
za poskytování letových provozních služeb 
v příslušném vzdušném prostoru. 

Rada k vyhnutí se provozu (Traffic avoidance 

advice) 

Rada poskytnutá stanovištěm letových provozních 
služeb, určující manévry pomáhající pilotovi vyhnout 
se srážce. 

Radionavigační služba (Radio navigation service) 

Služba poskytující informace pro vedení nebo údaje 
o poloze pro efektivní a bezpečný provoz letadel 
pomocí jednoho nebo více radionavigačních zařízení. 

Radiotelefonie (Radiotephony) 

Způsob rádiového spojení určeného pro výměnu 
informací hlasem. 
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ICAO: 

Rozvrh služeb řídícího letového provozu (Air traffic 

controller schedule) 

Plán pro rozvržení dob služeb a dob mimo službu řídícího 
letového provozu pro dané časové období, jinak uvedený 
jako rozpis služeb. 

Řízená oblast (Control area) 

Řízený vzdušný prostor sahající nahoru od stanovené 
výšky nad zemí. 

Řízené letiště (Controlled aerodrome) 

Letiště, na kterém je letištnímu provozu poskytována 
služba řízení letového provozu  

Poznámka: Výraz „řízené letiště“ naznačuje, že 
letištnímu provozu se poskytuje služba řízení letového 
provozu. To však nemusí nutně znamenat existenci 
řízeného okrsku. 

Řízený let (Controlled flight) 

Jakýkoliv let, který je předmětem letového povolení. 

Řízený okrsek (Control zone) 

Řízený vzdušný prostor, sahající od povrchu země do 
stanovené výšky. 

Řízený vzdušný prostor (Controlled airspace) 

Vymezený vzdušný prostor, ve kterém se poskytuje 
služba řízení letového provozu v souladu s klasifikací 
vzdušného prostoru. 

Poznámka: Řízený vzdušný prostor je všeobecný 
výraz, který zahrnuje vzdušné prostory letových 
provozních služeb tříd A, B, C, D a E, jak je uvedeno 
v ust. 2.6. 

ICAO: 

Služba (Duty) 
Každý úkol, jehož vykonání požaduje poskytovatel 
letových provozních služeb po řídícím letového provozu. 
To zahrnuje úkoly prováděné během doby na pracovišti, 
administrativní práce a výcviku. 

ICAO: 

Služba návrhu postupů letu podle přístrojů 

(Instrument flight procedure design service) 

Služba zřízená pro návrh, dokumentaci, ověření, 
údržbu a pravidelné přezkoumávání postupů letu 
podle přístrojů nezbytných pro bezpečnost, 
pravidelnost a efektivnost letového provozu. 

Služba řízení letového provozu (Air traffic control 

service) 

Služba poskytovaná za účelem: 

a) zabraňovat srážkám 

 1) mezi letadly a 

 2) na provozní ploše mezi letadly a překážkami, a 

b) udržovat rychlý a spořádaný tok letového provozu.  

Služba uspořádání provozu na odbavovací ploše 

(Apron management service) 

Služba poskytovaná za účelem uspořádání činností 
a pohybu letadel a vozidel na odbavovací ploše. 

ICAO: 

Specifikace požadované komunikační výkonnosti 

RCP (Required communication performance (RCP) 

specification) 

Soubor požadavků na poskytování letové provozní 
služby a na související pozemní zařízení, schopnost 
letadla a operace potřebné pro podporu komunikace 
založené na výkonnosti. 

Specifikace požadované přehledové výkonnosti 

RSP (Required surveillance performance (RSP) 

specification) 

Soubor požadavků na poskytování letové provozní 
služby a na související pozemní zařízení, schopnost 
letadla a operace potřebné pro podporu přehledu 
založeného na výkonnosti. 

Spojení „letadlo – země“ (Air-ground 

communication) 

Obousměrné spojení mezi letadly a stanicemi nebo 
místy na povrchu země.  

EU: 

Stanoviště letových provozních služeb (Air traffic 

services unit) 

Výraz zahrnující stanoviště řízení letového provozu, 
letové informační středisko, stanoviště poskytující 
letištní letovou informační službu nebo ohlašovnu 
letových provozních služeb.  

Stanoviště řízení letového provozu (Air traffic 

control unit) 

Výraz, zahrnující oblastní středisko řízení, přibližovací 
stanoviště řízení a letištní řídící věž.  

Systém řízení bezpečnosti (SMS) (Safety 

management system (SMS)) 

Systematický přístup k řízení bezpečnosti zahrnující 
nezbytné organizační struktury, odpovědnosti, zásady 
a postupy. 

ICAO: 

Systém řízení rizik spojených s únavou (FRMS) 

(Fatigue risk management system) 

Na údajích založené prostředky průběžného sledování 
a řízení bezpečnostních rizik spojených s únavou na 
základě vědeckých principů, znalostí a provozních 
zkušeností, které směřují k zajištění toho, že příslušný 
personál vykonává své úkoly s odpovídající úrovní 
bdělosti. 

ICAO: 

Tištěná spojení (Printed communications) 

Spojení, při kterém se na koncové stanici okruhu 
automaticky pořizuje trvalý tištěný záznam všech 
zpráv, které takovým okruhem procházejí. 

Trať (Track) 

Průmět dráhy letu letadla na povrch země, jehož směr 
se v kterémkoliv bodě obvykle vyjadřuje ve stupních, 
měřených od severu (zeměpisného, magnetického 
nebo síťového). 
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Trať ATS (ATS route) 

Stanovená trať určená k usměrňování toku letového 
provozu pro potřeby poskytování letových provozních 
služeb.  

Poznámka 1: Výraz „trať ATS“ zahrnuje letovou 
cestu, poradní trať v řízeném nebo neřízeném 
prostoru, příletovou nebo odletovou trať apod. 

Poznámka 2: Trať ATS je specifikace trati, která 
zahrnuje označení tratě ATS, trať k nebo od 
význačných bodů (bodů na trati), vzdálenost mezi 
význačnými body, požadavky na hlášení a nejnižší 
bezpečnou nadmořskou výšku, jak je stanoveno 
příslušným úřadem ATS. 

Trať prostorové navigace (Area navigation route) 

Trať ATS, zřízená pro používání letadly, která jsou 
schopná používat prostorovou navigaci. 

Traťový bod (Waypoint) 

Specifikovaná zeměpisná poloha, používaná ke 
stanovení tratě prostorové navigace nebo dráhy letu 
letadla používajícího prostorovou navigaci. Traťové 
body jsou stanoveny pro let jako: 

 Traťový bod zatáčky s předstihem (Fly-by 

waypoint) 

 Traťový bod, který vyžaduje zahájení zatáčky 
s předstihem, umožňující tangenciálně nalétnout 
další část tratě nebo postupu, nebo jako 

 Traťový bod zatáčky po přeletu (Flyover 

waypoint) 

 Traťový bod, ve kterém je zahájena zatáčka za 
účelem vstupu do dalšího úseku tratě nebo 
postupu.  

Údobí nejistoty (Uncertainty phase) 

Situace, kdy je nejistota o bezpečnost letadla a osob 
na jeho palubě. 

Údobí nouze (Emergency phase) 

Obecný pojem, znamenající buď údobí nejistoty, 
údobí pohotovosti nebo údobí tísně. 

Údobí pohotovosti (Alert phase) 

Situace, kdy je důvodná obava o bezpečnost letadla 
a osob na jeho palubě. 

Údobí tísně (Distress phase) 

Situace, kdy je určitá jistota, že letadlu a osobám na 
jeho palubě hrozí vážné bezprostřední nebezpečí 
nebo že potřebují okamžitou pomoc. 

ICAO: 

Únava (Fatigue) 

Fyziologický stav snížené duševní nebo fyzické 
způsobilosti vykonávat své povinnosti, vyplývající 
z úbytku spánku, delší nespavosti, denní fáze a/nebo 
pracovního zatížení (duševní a/nebo tělesné aktivity), 
který může narušit lidskou bdělost a schopnost 
vykonávat pracovní povinnosti související 
s bezpečností. 

Uspořádání toku letového provozu (ATFM) (Air 

traffic flow management) 

Služba zřízená za účelem přispívat k bezpečnému, 
spořádanému a rychlému toku letového provozu tím, 
že zajistí, aby byla ATC kapacita využita v maximální 

možné míře, a aby objem provozu byl srovnatelný 
s kapacitami vyhlášenými příslušným úřadem ATS. 

Velitel letadla (Pilot-in-command) 

Pilot určený provozovatelem nebo, v případě 
všeobecného letectví, vlastníkem k velení a pověřený 
provedením bezpečného letu. 

VFR 

Symbol používaný k označení pravidel letu za 
viditelnosti. 

VMC 

Symbol používaný k označení meteorologických 
podmínek pro let za viditelnosti. 

Výška (Height) 

Vertikální vzdálenost hladiny, bodu nebo předmětu 
považovaného za bod, měřená od stanovené roviny. 

Význačný bod (Significant point) 

Stanovené zeměpisné místo, používané k vyznačení 
tratě ATS nebo dráhy letu letadla a pro jiné navigační 
účely a účely ATS.  

Poznámka: Existují tři kategorie význačných 
bodů: pozemní navigační prostředek, průsečík 
a traťový bod. V kontextu této definice je průsečík 
význačný bod vyjádřený radiálem, směrníky a/nebo 
vzdálenostmi od pozemních navigačních prostředků. 

Vzdušné prostory letových provozních služeb (Air 

traffic services airspaces) 

Abecedně označené vzdušné prostory stanovených 
rozměrů, uvnitř kterých mohou být prováděny určité 
druhy letů a pro které jsou vymezeny letové provozní 
služby a pravidla provozu.  

Poznámka: Vzdušné prostory ATS se klasifikují 
jako třídy A až G, jak je uvedeno v ust. 2.6 tohoto 
předpisu. 

Záchranné koordinační středisko (RCC) (Rescue 

co-ordination centre) 

Stanoviště odpovědné za zajištění účinné organizace 
pátrací a záchranné služby a za koordinaci vedení 
pátracích a záchranných akcí v oblasti pátrání 
a záchrany. 

EU: 

Zakázaný prostor (Prohibited area) 

Vzdušný prostor vymezených rozměrů nad pozemními 
prostory nebo teritoriálními vodami státu, ve kterém 
jsou lety letadel zakázány.   

Základní zatáčka (Base turn) 

Zatáčka prováděná letadlem při počátečním přiblížení 
mezi koncem odletové tratě a začátkem tratě 
středního nebo konečného přiblížení. Tratě nejsou 
protisměrné. 

Poznámka: Základní zatáčky mohou být 
označovány jako prováděné buď v horizontálním letu 
nebo v klesání, podle okolností každého jednotlivého 
postupu. 

Zásady lidských činitelů (Human Factors 

principles) 

Zásady, které platí pro letecký projekt/konstrukci, 
osvědčování, výcvik, provoz a údržbu, a které se 
snaží nalézt bezpečné rozhraní mezi člověkem 
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a ostatními systémovými složkami správným 
zvážením lidské výkonnosti. 

Zvláštní let VFR (Special VFR flight) 

Let VFR, kterému vydala služba řízení letového 
provozu povolení k letu v řízeném okrsku 
v meteorologických podmínkách horších než VMC. 
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