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HLAVA 6 – POŽADAVKY LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB NA SPOJENÍ 

6.1 Letecká pohyblivá služba (spojení 

letadlo - země) 

6.1.1 Všeobecně 

6.1.1.1 Pro účely poskytování letových 
provozních služeb se musí použít ke spojení letadlo -
země radiotelefonie a/nebo datového spojení. 

Poznámka: Požadavky pro stanoviště ATS na 
vybavení a udržování bdění na tísňovém kmitočtu 
121,5 MHZ jsou uvedeny v Předpisu L 10/II a L 10/V. 

 

6.1.1.2  Pokud byly pro komunikaci založenou 
na výkonnosti stanoveny specifikace RCP, stanoviště 
letových provozních služeb musí mít, navíc 
k požadavkům uvedeným v ust. 6.1.1.1, komunikační 
vybavení, které jim umožní poskytovat ATS v souladu 
s předepsanou(nými) specifikací(emi) RCP. 

Poznámka: Informace o pojetí a poradenském 
materiálu implementace komunikace a přehledu 
založených na výkonnosti (PBCS) jsou obsaženy 
v ICAO dokumentu „Performance-based 
Communication and Surveillance (PBCS) Manual“ 
(ICAO Doc 9869).  

6.1.1.3 Kde se používá pro poskytování 
služby řízení letového provozu přímé obousměrné 
radiotelefonní spojení pilot-řídící nebo komunikace 
datovým spojem, musí být na všech spojovacích 
kanálech letadlo - země zajištěna záznamová 
zařízení. 

Poznámka: Požadavky na uchovávání všech 
automatických záznamů spojení v ATC jsou uvedeny 
v Předpisu L 10/II, ust. 3.5.1.5. 

6.1.1.4 Záznamy spojovacích kanálů 
požadované v ust. 6.1.1.3 musí být uchovávány 
po dobu nejméně 30 dnů. 

6.1.2 Pro letovou informační službu 

6.1.2.1 Spojovací zařízení letadlo - země musí 
umožňovat obousměrné spojení mezi stanovištěm 
poskytujícím letovou informační službu a příslušně 
vybaveným letadlem letícím kdekoliv v letové 
informační oblasti. 

6.1.2.2 Pokud je to proveditelné, spojovací 
zařízení letadlo - země by mělo pro letovou informační 
službu umožňovat přímé, rychlé, trvalé obousměrné 
spojení bez statického rušení. 

6.1.3 Pro oblastní službu řízení 

6.1.3.1 Spojovací zařízení letadlo - země musí 
umožňovat obousměrné spojení mezi stanovištěm 
poskytujícím oblastní službu řízení a příslušně 
vybaveným letadlem letícím kdekoliv v řízené oblasti 
(oblastech). 

6.1.3.2 Pokud je to proveditelné, spojovací 
zařízení letadlo - země pro oblastní službu řízení by 
mělo umožňovat přímé, rychlé, trvalé obousměrné 
spojení bez statického rušení. 

6.1.3.3 Kde se pro oblastní službu řízení 
používá hlasových spojovacích kanálů letadlo - země 
a tyto jsou obsluhovány operátory, měla by být 
provedena vhodná opatření, umožňující přímé 
hlasové spojení pilot - řídící, kdykoli se tak požaduje. 

6.1.4 Pro přibližovací službu řízení 

6.1.4.1 Spojovací zařízení letadlo - země musí 
umožňovat přímé, rychlé, trvalé obousměrné spojení 
bez statického rušení mezi stanovištěm poskytujícím 
přibližovací službu řízení a jím řízenými příslušně 
vybavenými letadly 

6.1.4.2 Kde přibližovací službu řízení 
vykonává samostatné stanoviště, musí se spojení 
letadlo - země provádět jen na kmitočtech jemu 
výlučně vyhrazených. 

6.1.5 Pro letištní službu řízení 

6.1.5.1 Spojovací zařízení letadlo - země musí 
umožňovat přímé, rychlé, trvalé obousměrné spojení 
bez statického rušení mezi letištní řídící věží 
a příslušně vybavenými letadly letícími ve vzdálenosti 
do 45 km (25 NM) od daného letiště. 

6.1.5.2  Kde to podmínky vyžadují, měly by se 
zřídit samostatné kmitočty pro řízení provozu na 
provozní ploše. 

6.2 Letecká pevná služba (spojení země 

- země) 

6.2.1 Všeobecně 

6.2.1.1  Pro účely letových provozních služeb 
musí být při spojení země - země používána přímá řeč 
a/nebo komunikace datovým spojem. 

Poznámka 1: Pro vyjádření rychlosti, v jakém čase 
by se mělo navázat spojení, se používá jako vodítko 
pro spojovací služby, především k určení druhů 
spojovacích kanálů, výrazů: “okamžitě”, pro spojení 
na přímých linkách, “za 15 sekund”, pro spojení přes 
přepojovač a “za 5 minut”, pro metody zahrnující 
retranslaci. 

Poznámka 2: Požadavky na uchovávání všech 
automatických záznamů spojení v ATC jsou uvedeny 
v Předpisu L 10/II, ust. 3.5.1.5. 
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6.2.2  Spojení v letové informační oblasti 

6.2.2 1 Spojení mezi stanovišti letových 
provozních služeb  

6.2.2.1.1  Letové informační středisko musí mít 
v prostoru své působnosti zařízení pro spojení 
s následujícími stanovišti: 

a) oblastním střediskem řízení, pokud není 

sloučeno, 

b) přibližovacími stanovišti řízení, 

c) letištními řídícími věžemi. 

6.2.2.1.2 Oblastní středisko řízení, kromě toho, 
že má spojení s letovým informačním střediskem, jak 
je předepsáno v ust. 6.2.2.1.1, musí mít zařízení pro 
spojení s následujícími stanovišti, které poskytují 
služby v prostoru jeho odpovědnosti: 

a) přibližovacími stanovišti řízení, 

b) letištními řídícími věžemi, 

c) ohlašovnami letových provozních služeb, jsou-li 

zřízeny samostatně. 

6.2.2.1.3 Přibližovací stanoviště řízení, kromě 
toho, že má spojení s letovým informačním 
střediskem a oblastním střediskem řízení, jak je 
předepsáno v ust. 6.2.2.1.1 a 6.2.2.1.2, musí mít 
zařízení pro spojení s přidruženými letištními řídícími 
věžemi a s ohlašovnou (ohlašovnami) letových 
provozních služeb, jsou-li zřízeny samostatně. 

6.2.2.1.4 Letištní řídící věž, kromě toho, že má 
spojení s letovým informačním střediskem, oblastním 
střediskem řízení a přibližovacím stanovištěm řízení, 
jak je předepsáno v ust. 6.2.2.1.1, 6.2.2.1.2 
a 6.2.2.1.3, musí mít zařízení pro spojení 
s přidruženými ohlašovnami letových provozních 
služeb, jsou-li zřízeny samostatně. 

6.2.2.2 Spojení mezi stanovišti letových 
provozních služeb a jinými stanovišti 

6.2.2.2.1 Letové informační středisko a oblastní 
středisko řízení musí mít v prostoru své působnosti 
zařízení pro spojení s následujícími stanovišti 
poskytujícími službu v jejich prostoru odpovědnosti: 

a) příslušnými vojenskými stanovišti, 

b) meteorologickou služebnou, která slouží 

středisku, 

c) leteckou telekomunikační stanicí, která slouží 

danému středisku, 

d) příslušnými služebnami provozovatele, 

e) záchranným koordinačním střediskem nebo 

v případě, že není zřízeno, s jakoukoliv vhodnou 

pohotovostní službou, 

f) mezinárodní kanceláří NOTAM sloužící středisku. 

6.2.2.2.2 Přibližovací stanoviště řízení a letištní 
řídící věž musí mít v prostoru své působnosti zařízení 

pro spojení s následujícími stanovišti poskytujícími 
službu v prostoru jejich odpovědnosti: 

a) příslušnými vojenskými stanovišti, 

b) záchrannými a pohotovostními službami (včetně 

zdravotních, hasičských, atd.), 

c) meteorologickou služebnou, která slouží danému 

stanovišti,  

d) leteckou telekomunikační stanicí, sloužící 

danému stanovišti, 

e) stanovištěm služby uspořádání provozu 

na odbavovací ploše, když je zřízeno 

samostatně. 

6.2.2.2.3  Spojovací zařízení požadovaná 
v 6.2.2.2.1 a) a v 6.2.2.2.2 a) musí zajišťovat rychlé 
a spolehlivé spojení mezi stanovištěm letových 
provozních služeb, jehož se to týká, a vojenským 
stanovištěm (stanovišti) odpovědným (mi) za řízení při 
zakročování v prostoru odpovědnosti stanoviště 
letových provozních služeb. 

6.2.2.3 Popis spojovacích zařízení 

6.2.2.3.1  Spojovací zařízení požadovaná ust. 
6.2.2.1, 6.2.2.2.1 a) a 6.2.2.2.2 a), b) a c), musí 
zajišťovat: 

a) spojení přímou řečí samostatně, nebo 

v kombinaci s komunikací datovým spojem, jehož 

se používá pro účely předání řízení použitím 

radaru nebo ADS-B řízení, může být spojení 

navázáno okamžitě a pro ostatní účely může být 

normálně navázáno do 15 sekund; a 

b) tištěná spojení, když se požaduje písemný 

záznam; čas dopravy zprávy pro takové spojení 

nemá být delší než pět minut. 

6.2.2.3.2 Ve všech ostatních případech 
nepokrytých ust. 6.2.2.3.1 by spojovací zařízení mělo 
zajišťovat: 

a) spojení přímou řečí samostatně, nebo 

v kombinaci s komunikací datovým spojem, 

pomocí něhož spojení může být normálně 

navázáno do patnácti sekund; a 

b) tištěná spojení, požaduje-li se písemný záznam, 

čas dopravy zprávy by neměl být delší než 

5 minut. 

6.2.2.3.3 Ve všech případech, kdy se požaduje 
automatický přenos dat do nebo z počítačů letových 
provozních služeb, musí být zajištěna vhodná zařízení 
pro automatický záznam. 

6.2.2.3.4 Spojovací zařízení požadovaná 
v souladu s ust. 6.2.2.1 a 6.2.2.2 by měla být 
doplněna, kdy a kde je to nezbytné, jinými druhy 
obrazových nebo zvukových přenosů, např. 
průmyslovou televizí nebo samostatnými systémy 
pro zpracování informací. 
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6.2.2.3.5 Spojovací zařízení požadovaná podle 
ust. 6.2.2.2.2 a), b) a c), musí zajišťovat přímé 
hlasové konferenční spojení. 

 

6.2.2.3.6 Spojovací zařízení požadovaná podle 
ust. 6.2.2.2.2 d) by měla zajišťovat přímé hlasové 
konferenční spojení, přičemž spojení lze obvykle 
navázat do 15 sekund. 

6.2.2.3.7 Všechna zařízení pro přímá hlasová 
spojení nebo komunikaci datovým spojem mezi 
stanovišti letových provozních služeb a mezi stanovišti 
letových provozních služeb a dalšími stanovišti 
uvedenými v ust. 6.2.2.2.1 a 6.2.2.2.2 musí být 
opatřena automatickým záznamem. 

6.2.2.3.8 Záznamy dat a spojení požadované 
dle ust. 6.2.2.3.3 a 6.2.2.3.7 musí být uchovávány 
po dobu nejméně 30 dnů. 

6.2.3 Spojení mezi letovými informačními 
oblastmi 

6.2.3.1 Letová informační střediska a oblastní 
střediska řízení musí mít zařízení pro spojení se 
všemi sousedními letovými informačními středisky 
a oblastními středisky řízení. 

6.2.3.1.1 Tato spojovací zařízení musí ve všech 
případech zajišťovat zprávy ve vhodné formě 
uchování, jako stálý záznam a doručení v souladu 
s dopravními časy stanovenými oblastními 
navigačními dohodami.  

6.2.3.1.2 Pokud není předepsáno oblastními 
navigačními dohodami jinak, spojovací zařízení mezi 
oblastními středisky řízení sloužícím sousedním 
řízeným oblastem musí kromě toho zajišťovat přímé 
hlasové spojení, a kde je k dispozici komunikace 
datovým spojem s automatickým záznamem, přičemž 
pro účely předání řízení údajů používajícího radaru, 
ADS-B nebo ADS-C, musí být možné navázat spojení 
okamžitě, zatím co pro ostatní účely spojení může být 
normálně navázáno do patnácti sekund. 

6.2.3.1.3 Požaduje-li tak dohoda mezi 
dotyčnými státy, musí, k vyloučení nebo omezení 
potřeby zakročovat v případě odchylek od přidělené 
trati, spojovací zařízení mezi oblastními středisky 
řízení nebo letovými informačními středisky, jinými 
než jsou uvedena v 6.2.3.1.2, zajišťovat přímé 
hlasové spojení samostatně, nebo v kombinaci 
s komunikací datovým spojem. Spojovací zařízení 
musí být opatřena automatickým záznamem. 

6.2.3.1.4 Spojovací zařízení podle ust. 6.2.3.1.3 
by mělo umožnit navázat spojení normálně do 15 
sekund. 

6.2.3.2  Sousedící ATS stanoviště by měla mít 
spojení ve všech případech, kde pro to existují 
zvláštní okolnosti. 

Poznámka. - Zvláštní okolnosti mohou být 
způsobeny hustotou provozu, druhy letového provozu 
a/nebo způsobem, jak je organizován vzdušný 
prostor, a mohou nastat rovněž, když řízené oblasti 
a/nebo řízené okrsky spolu nesousedí nebo nejsou 
ještě zřízeny. 

6.2.3.3 Kde místní podmínky jsou takové, že 
je nutné povolovat letadlům vstup do sousední řízené 
oblasti ještě před odletem, přibližovací stanoviště 
a/nebo letištní řídící věž by měly mít spojení 
s oblastním střediskem sloužícím sousední oblasti. 

6.2.3 4 Spojovací zařízení uvedená v ust. 
6.2.3.2 a v 6.2.3.3 by měla zajišťovat přímé hlasové 
spojení samostatně nebo v kombinaci s komunikací 
datovým spojem s automatickým záznamem a pro 
účely předání řízení při použití údajů z radaru, ADS-B 
nebo ADS-C by se spojení mělo navázat ihned a pro 
ostatní účely by se mělo navázat normálně do 
patnácti sekund. 

6.2.3.5 Ve všech případech, kde je 
požadovaná automatická výměna údajů mezi počítači 
letových provozních služeb, musí být zajištěno vhodné 
zařízení pro automatický záznam. 

6.2.3.6 Záznamy dat a spojení požadované 
dle ust. 6.2.3.5 musí být uchovávány po dobu 
nejméně 30 dnů. 

6.2.4  Postupy pro přímá hlasová spojení 

Pro přímá hlasová spojení by měly být vypracovány 
příslušné postupy k umožnění okamžitého spojení pro 
velmi naléhavá volání, týkající se bezpečnosti letadel, 
a pro přerušení méně naléhavých hovorů 
probíhajících ve stejném čase, je-li to nezbytné. 

6.3  Služba řízení pohybů na ploše 

6.3.1  Spojení pro řízení jiných mobilních 
prostředků, než letadel na provozních plochách 
řízených letišť 

6.3.1.1 Řízení mobilních prostředků na 
provozních plochách musí být zajištěno obousměrným 
radiotelefonním spojením letištní službou řízení, 
vyjma, kdy spojení pomocí vizuálních návěstí se 
považuje za dostatečné. 

6.3.1.2 Kde to okolnosti vyžadují, musí být 
zajištěny samostatné spojovací kmitočty pro řízení 
mobilních prostředků na provozní ploše. Všechny 
takové kmitočty musí být opatřeny automatickými 
záznamovými zařízeními. 

6.3.1.3 Záznamy spojení požadované dle ust. 
6.3.1.2 musí být uchovávány po dobu nejméně 
30 dnů. 

Poznámka: Viz také Předpis L 10/II, ust. 3.5.1.5. 

6.4 Letecká radionavigační služba 

6.4.1 Automatický záznam přehledu údajů 
o provozu 

6.4.1.1 Přehledové údaje o provozu 
primárního a sekundárního radaru nebo jiných 
systémů (např. ADS-B nebo ADS-C), používaných 
jako prostředků pro letové provozní služby, musí být 
automaticky zaznamenávány pro použití při 
vyšetřování nehod a incidentů, při pátrání a záchraně, 
při vyhodnocování řízení letového provozu a systému 
přehledu o provozu a výcviku. 
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6.4.1.2 Automatické záznamy musí být 
uchovávány po dobu nejméně 30 dnů. Jestliže jsou 
záznamy součástí vyšetřování nehod a incidentů, 
musí být uchovávány po takovou dobu, dokud není 
zřejmé, že již nebudou vyžadovány. 
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