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DODATEK O - POŽADAVKY NA PŘEDÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ  

V PUBLIKACÍCH LETECKÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY  

1. Zkratky 

 

AIC Letecký informační oběžník 

AIP Letecká informační příručka 

AIRAC Regulovaný systém řízení leteckých informací (v předstihu v předem stanovených 

datech) 

AFTN Letecká pevná telekomunikační síť 

AMDT Změna (Letecké informační příručky nebo VFR příručky) 

EST Předpokládaný (čas) 

ICAO Mezinárodní organizace pro civilní letectví 

LIS Letecká informační služba 

NOF Mezinárodní kancelář NOTAM 

NOTAM  Oznámení rozšiřované telekomunikačními prostředky, obsahující informaci o zřízení, 

stavu nebo změně kteréhokoli leteckého zařízení, služby nebo postupů, nebo 

nebezpečí, jejichž včasná znalost je nezbytná pro pracovníky, kteří se zabývají letovým 

provozem 

 
PERM Trvalý 

SUP Supplement (Letecké informační příručky nebo VFR příručky) 

UFN Až do odvolání 

UTC Světový koordinovaný čas 

WGS84 Světový geodetický systém 1984 

  

MD-OCL Ministerstvo dopravy, Odbor civilního letectví 

PATS Poskytovatel ATS 

PCOM Poskytovatel komunikačních služeb 

PLET Provozovatel letiště 

PHEL Provozovatel heliportu 

PMET Poskytovatel meteorologické služby 

PZAŘ Provozovatel zařízení 

ŘLP Řízení letového provozu ČR, s.p. 

ÚCL Úřad pro civilní letectví 

  

 

2. Použitelnost 

Tento dodatek stanovuje postup pro předávání 
podkladů pro zveřejnění informací v publikacích 
letecké informační služby. 

3. Úvod 

3.1 Informace vydávané LIS se podle doby 
platnosti dělí na trvalé a dočasné: 

a) trvalé - platnost informací není časově omezena, 
jsou publikovány v AIP nebo VFR příručce.  

b) dočasné dlouhodobé - platnost je na 3 měsíce  
a déle, jsou vydávány AIP SUP (viz Hlava 6, ust. 
6.3.1.3), AIC (viz Hlava 5, ust. 5.2.4) nebo VFR 
SUP. 

c) dočasné krátkodobé - platnost je kratší než  
3 měsíce (den, týden), jsou vydávány NOTAM (viz 
Hlava 6, ust. 6.3.2.2). 

Poznámka: Pokud je doba platnosti změny 
informace delší než 1 rok, je vhodnější publikovat 
informaci jako trvalou (AMDT nebo AIRAC AMDT). 

3.2  Při vyhledávání určité informace v AIP 
nebo VFR příručce je nutno ověřit, zda tato informace 
nebyla změněna AIP SUP, VFR SUP nebo NOTAM. 

3.3  Informace uvedené v AIP nebo ve  VFR 
příručce mohou být dlouhodobě nebo dočasně 
změněny AIP SUP, VFR SUP nebo NOTAM. 
Dlouhodobá změna se provede vydáním AIP SUP, 
případně VFR SUP. V době platnosti vydaného AIP 
SUP nebo VFR SUP má informace v něm uvedená 
vyšší prioritu než informace uvedená v AIP nebo VFR 
příručce. Dočasná změna se provede vydáním 
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NOTAM. V době platnosti vydaného NOTAM má 
informace v něm uvedená nejvyšší prioritu, vyšší než 
informace uvedená v AIP SUP, VFR SUP, AIP nebo 
VFR příručce. 

3.4  Není-li v AIP SUP nebo VFR SUP 
datum ukončení platnosti dlouhodobé informace 
přesně známo (např. v případě různých rekonstrukcí 
a oprav), uvede se předpokládané datum ukončení 
platnosti a za něj zkratka EST (předpokládané). Je-li 
tato zkratka použita, AIP SUP nebo VFR SUP platí 
i po uvedeném datu, až do doby, kdy je zrušen. 
Dodavatel podkladu je povinen nejpozději k tomuto 
datu oznámit Letecké informační službě, zda má být 
AIP SUP nebo VFR SUP zrušen či prodloužen.  

3.5  Není-li ukončení platnosti známo ani 
přibližně, je v AIP SUP nebo VFR SUP v kolonce 
ukončení platnosti možno uvést zkratku UFN (do 
odvolání). AIP SUP nebo VFR SUP pak platí až do 
doby, než je zrušen. Podklad pro zrušení je opět 
povinen dát dodavatel podkladu. 

Příklad 1: Provozní doba služby uvedená v AIP je 
0700-1500. Na sezónu, na základě požadavků 
provozu, je potřebné ji prodloužit. Vydá se tedy AIP 
SUP, ve kterém se uvede, že provozní doba služby je 
od 1 JUN 10 do 30 SEP 10 0600-2000.   
Pokud by toto prodloužení provozní doby mělo být 
pravidelné, provedla by se změna přímo do AIP ve 
smyslu 1 OCT – 31 MAY 0700-1500, 1 JUN – 30 SEP 
0600-2000. Jedná-li se však o změnu pouze na jednu 
sezónu, vydává se AIP SUP.  

Příklad 2: Pro heliport je ve VFR příručce uvedena 
možnost provozu VFR den/noc. Světelná sestupová 
soustava pro vizuální přiblížení APAPI je mimo 
provoz. Vydá se tedy VFR SUP, ve kterém se uvede, 
že heliport je do odvolání použitelný jen pro provoz 
VFR ve dne. 

3.6  V případě, že není přesně známo 
ukončení platnosti NOTAM, je možno, stejně jako 
u AIP SUP a VFR SUP, použít zkratku EST za 
časovou skupinou udávající konec platnosti NOTAM. 
Dodavatel podkladu je povinen nejpozději k tomuto 
datu oznámit Letecké informační službě, zda má být 
NOTAM zrušen či prodloužen. V případě, že LIS 
neobdrží včas podklad, bude dodavatel podkladu 
urgován, přičemž NOTAM zůstane platit i po 
uvedeném datu do doby dodání příslušného 
podkladu. 

Upozornění: U NOTAM se nesmí používat zkratka 
UFN.  

3.7  V NOTAM, kterým je zveřejněna trvalá 
informace, se v poli ukončení platnosti uvede zkratka 
PERM. Tento NOTAM LIS zahrne později do AIP, AIP 
SUP, VFR SUP nebo VFR příručky a NOTAM 
automaticky zruší.  

4. Všeobecné požadavky na 

aktualizaci informací publikovaných LIS 

4.1 Odpovědnost za aktualizaci 

informací v AIP a ve VFR příručce 

4.1.1 Každý subjekt uvedený v ust. 2 
Dodatku P a v ust. 2 Dodatku Q (dodavatel podkladu) 
odpovídá za to, že letecké informace předané Letecké 
informační službě ke zveřejnění budou správné, 

budou splňovat požadavky na jakost dat a svým 
obsahem a formou budou přiměřené požadavkům 
bezpečnosti, pravidelnosti a hospodárnosti letového 
provozu a jejich dalšího zpracování. Odpovídá rovněž 
za jejich včasné předání ke zveřejnění a za 
oznamování všech jejich dalších změn. Letecká 
informační služba odpovídá za nezkreslené zveřejnění 
těchto informací. 

4.1.2 Při změně informace v rámci produktů 
leteckých informací a VFR příručky musí dodavatel 
podkladu vždy posoudit, zda tato změna nevyvolá 
nutnost změn souvisejících informací. V tom případě 
musí tento dodavatel změnit i tyto související 
informace, je-li za ně odpovědný, nebo koordinovat 
navrhované změny s dodavateli podkladů, 
odpovědnými za příslušné informace. Musí s nimi 
dohodnout datum účinnosti změn tak, aby všechny 
související informace mohly vstoupit v účinnost ke 
stejnému datu. Datum účinnosti musí být stanoveno 
tak, aby všichni dodavatelé podkladů byli schopni 
připravit a předat podklady Letecké informační službě 
v předstihu potřebném pro zpracování a doručení 
informace k uživatelům. V případě provozně 
významných změn mají být změny publikovány 
v systému AIRAC. Zkoordinované podklady musí být 
pro konkrétní termín Letecké informační službě 
předány nejpozději k datu uzávěrky příjmu podkladů 
pro tento termín podle AIRAC kalendáře. Platný 
AIRAC kalendář je vždy uveden v leteckém oběžníku 
AIC série C. 

Upozornění: Neobdrží-li Letecká informační služba 
všechny podklady potřebné k tomu, aby v rámci 
produktů leteckých informací nevznikly závažné 
rozpory, nemůže informace způsobující tyto rozpory 
zveřejnit. Dodavatel podkladu bude o této skutečnosti 
informován. 

4.1.3 Podklady, u kterých je požadováno 
odsouhlasení schvalovatele. 

4.1.3.1 Není-li schvalovatelem stanoveno jinak, 
podklady předává k publikaci přímo dodavatel 
podkladu, který odpovídá za to, že byly 
schvalovatelem odsouhlaseny. LIS nepřijme žádost 
o publikaci, pokud neobsahuje doložení souhlasu 
schvalovatele, je-li souhlas vyžadován. Souhlas může 
mít formu individuálního souhlasu schvalovatele 
s konkrétní publikací nebo obecného souhlasu 
schvalovatele s přímým předáváním podkladů 
k publikaci a současným informováním schvalovatele. 

4.1.3.2 Schvalovatel může sám připravovat 
podklady a předávat je k publikaci. 

4.1.3.3 V případě, že schvalovatel rozhodne 
v rámci procesu schvalování o změně podkladu 
k publikaci a k předání žádosti LIS vlastní cestou, 
informuje o změnách a způsobu vyřízení této žádosti 
v nejkratší možné době příslušného dodavatele 
podkladu, který původní žádost podal. 

4.2 Podklad pro zveřejnění informací nebo 
změnu zveřejněných informací (dále jen „podklad”) 
musí být předložen LIS v písemné formě:  

a) poštou,  

b) datovou schránkou, (v případě doručování 
podkladů pro vydání zpráv NOTAM 
prostřednictvím datové schránky je vyžadováno 



DODATEK O  PŘEDPIS L 15 

  10.9.2020 
 Dod. O - 3 Změna č. 8/ČR 

zasílat podklady pouze v pracovních dnech od 
7:00 do 15:00) 

c) emailem – v pdf formátu opatřeným autorizovaným 
podpisem,  

d) emailem – skenovaný formulář nebo dopis 
podepsaný dodavatelem podkladu – převedený do 
pdf nebo jpg,  

 

e) osobně, 

f) zasláním po AFTN, nebo  

g) zasláním pomocí aplikace AisView 
(http://aisview.rlp.cz) 

Podklady zaslané elektronickou poštou nebo na 
paměťovém médiu, pokud nejsou opatřeny podpisem, 
musí být předloženy také v písemné formě. 

4.3 Každý podklad předávaný Letecké 
informační službě k publikaci musí obsahovat 
následující náležitosti: 

a) oficiální název subjektu předkládajícího podklad, 

b) čitelně funkci, jméno a příjmení oprávněného 
zástupce subjektu, 

c) podpis oprávněného zástupce subjektu (případně 
razítko), netýká se podkladů zasílaných po AFTN, 

je-li podklad podepisován v zastoupení, musí být 
vždy uvedeno čitelně jméno osoby, která podklad 
podepsala, 

d) jméno a telefonické spojení na kontaktní osoby, se 
kterými bude možno konzultovat obsah podkladu, 

e) platnost informace - datum a čas v UTC, od kdy 
má informace vstoupit v platnost, podklad pro AIP 
SUP nebo NOTAM - datum a čas v UTC ukončení 
platnosti informace (doplněné zkratkou EST 
v případě, že ukončení platnosti není přesně 
známo), nebo zkratku PERM u NOTAM a zkratku 
UFN u AIP SUP nebo VFR SUP pro trvalé 
informace, 

f) požadovaný způsob publikace (NOTAM, AIP 
AMDT, AIP AIRAC AMDT, AIP SUP, AIP AIRAC 
SUP, AIC série A nebo C, VFR SUP nebo VFR 
AMDT). Tento údaj není povinný, 

g) u NOTAM, AIP SUP a VFR SUP musí být kromě 
textu změny uvedeny také odkazy na příslušné 
strany AIP nebo VFR příručky a mapy, které 
změna ovlivňuje, 

 Příklad:  
Požární kategorie AD LKKU je změněna na CAT 2. 
REF AIP AD 2-LKKU-4 (25 APR 10) ustanovení 
LKKU AD 2.6 bod 1 

h) jsou-li měněny, rušeny nebo doplňovány dříve 
publikované údaje, musí být v podkladu vždy 
jednoznačně uvedeno, zda mají být stávající údaje 
změněny, zrušeny nebo zachovány a doplněny 
nové údaje, 

  

 Příklad 1: V AIP na straně GEN 1.2-3 změňte 
ustanovení 1.2.3.1.3 bod a) text ..……....... na 
................ . 

 Příklad 2: V AIP na straně GEN 1.2-3 doplňte za 
ustanovení 1.2.3.1.2 nové ustanovení 1.2.3.1.3. 
Stávající ustanovení 1.2.3.1.3 přečíslujte. Text 
nového ustanovení 1.2.3.1.3 ............................... . 

 Příklad 3: V AIP na straně GEN 1.2-3 zrušte 
ustanovení 1.2.3.1.2. 

i) odkazy na části produktů leteckých informací (AIP, 
AIP SUP, AIC, NOTAM) nebo VFR příručky, které 
je třeba zrušit. 

Příklad: Zrušte AIC C 124/09, NOTAM A/X 
0258/10, AIP SUP 8/10. 

j) Všechny strany podkladu musí být očíslovány. Na 
úvodním listu musí být uveden celkový počet stran 
podkladu. Pokud podklad obsahuje přílohy, musí 
být jednotlivé přílohy očíslovány. Pokud má 
některá příloha více stran, musí být jednotlivé 
strany očíslovány. Na úvodním listu musí být 
uveden seznam příloh obsahující počty stran 
jednotlivých příloh. Netýká se podkladů zasílaných 
po AFTN. 

k) Doložení souhlasu schvalovatele, je-li souhlas 
požadován. 

Poznámka: Pro předání podkladů (poštou, datovou 
schránkou, emailem v pdf formátu opatřeným 
autorizovaným podpisem, skenovaným formulářem 
nebo dopisem podepsaným dodavatelem podkladu – 
převedeným do pdf nebo jpg a zaslaný emailem nebo 
osobně) Letecké informační službě se doporučuje 
použití Formuláře pro předání podkladů pro zveřejnění 
informací v publikacích Letecké informační služby 
(AIS-FM-1), který je součástí tohoto Dodatku. 
Formulář v elektronické podobě ve formátu rtf nebo 
pdf je možno získat na internetových stránkách 
Letecké informační služby na adrese http://aim.rlp.cz 
pod záložkou „Podklady/formuláře“. 

4.4 Souřadnice a výšky 

4.4.1 Všechny souřadnice uváděné 
v podkladu musí být ve WGS84, minimální přesnosti 
a formát jsou stanoveny leteckými předpisy L 4  
a L 10066, Doplněk 1.  

4.4.2 Výšky musí být uvedeny ve stopách 
nebo metrech, musí být uvedeno, o jakou výšku se 
jedná (nadmořská (AMSL), nad terénem (AGL), nebo 
elipsoidická nebo letovou hladinu (FL)). 

4.4.3 Požadované druhy výšek a jejich 
přesnosti jsou stanoveny leteckými předpisy L 4  
a L 10066, Doplněk 1.  

4.5 Pokud je předáván podklad ke změně 
do AIP, VFR příručky nebo k AIC série A, měl by být 
předán i anglický překlad, případně alespoň anglické 
ekvivalenty odborných výrazů, názvů funkcí (např. 
vedoucí letového provozu), oficiální anglické názvy 
organizací apod. Pokud nebude podklad obsahovat 
překlad textu do angličtiny, nemůže LIS ve všech 
případech zaručit, že bude schopna zajistit vydání 
v požadovaném termínu, i když byl podklad předán 
k publikaci včas podle AIRAC kalendáře. V tom 
případě bude LIS o této skutečnosti informovat 
dodavatele podkladu. 

5. Podklady pro NOTAM 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Podklady k vydávání NOTAM 
předkládané po AFTN se zasílají na adresu 
LKPRYNYL. 

5.1.2 Před vlastním textem v podkladu se 
uvádí následující text: “PODKLAD K VYDANI 
NOTAM”. 

http://aisview.rlp.cz/
http://aim.rlp.cz/
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5.2 Navigační výstrahy a omezení 

užívání vzdušného prostoru 

5.2.1 Navigační výstraha je vydána pouze 
jako upozornění na očekávaný zvýšený nebo 
specifický provoz v určitém prostoru (například 
soutěže v bezmotorovém létání (kluzáky, závěsné 
kluzáky, padáky), soutěže v létání volných balónů, 
výsadky nad letištěm apod.). Slouží jako informace 
pro posádky letadel, aby při průletu daným prostorem 
dbaly zvýšené opatrnosti. Navigační výstraha 
nevyhlašuje zakázaný ani omezený prostor. 
Neznamená omezení letů v daném prostoru. 

5.2.2 Navigační výstrahy se zveřejňují 
NOTAM. Požadavky na podklady k vydávání NOTAM  
o navigačních výstrahách jsou uvedeny v ust. 5.3. 

5.2.3  Pravidla pro omezení nebo zákaz 
užívání vzdušného prostoru České republiky  
k létání stanovuje § 44 zákona č. 49/1997 Sb., 
v platném znění. 

5.3 Podklady pro navigační výstrahy 

5.3.1 Podklady k publikaci navigační 
výstrahy se předávají přímo LIS (NOF).  

5.3.2 Prostor, kde má být prováděna 
činnost, na kterou je vydávána navigační výstraha, 
musí být vždy popsán souřadnicemi ve WGS84, ve 
stupních, minutách a vteřinách. Pokud je určen 
zeměpisnými názvy míst, musí být tato místa uvedena 
na platné letecké mapě ICAO 1:500 000 a v závorce 
musí být uvedeny zeměpisné souřadnice těchto míst 
(z důvodu snazší lokalizace prostoru uživatelem). 

5.3.3 Podklad pro vydání navigační 
výstrahy musí obsahovat následující text: 

 
“PUBLIKUJTE ZPRÁVOU NOTAM NAVIGAČNÍ 
VÝSTRAHU” 
dále musí být v podkladu uvedeno: 
 
 ČAS ZAHÁJENÍ ČINNOSTI 

 ČAS UKONČENÍ ČINNOSTI (případně jednotlivé 
dny, kdy uvedená činnost probíhá) 

 HORIZONTÁLNÍ HRANICE PROSTORU 

 HORNÍ A SPODNÍ HRANICE PROSTORU 

 DRUH ČINNOSTI 

 NÁZEV ORGANIZACE, JMÉNO ODPOVĚDNÉ 
OSOBY, MOŽNOST SPOJENÍ 

 
5.3.4 V případě nekompletního podkladu 
nebude zpráva publikována a podklad bude vrácen 
jeho dodavateli. 
 
5.3.5 Oprávněné subjekty dodávající 
podklady pro navigační výstrahy odpovídají za 
správnost obsahu podkladu. Oprávnění subjektu 
k této činnosti není Letecká informační služba povinna 
ověřovat. 

6. Zveřejňování informací o leteckých 

dnech, soutěžích a jiných akcích 

6.1 Prostřednictvím letecké informační 
služby se zveřejňují informace vztahující se 

k bezpečnosti a plynulosti letového provozu. 
Nezveřejňují se organizační informace určené 
výhradně účinkujícím nebo soutěžícím (je věcí 
pořadatele akce, aby jim tyto informace předal). 

6.2 Za dodání podkladů k publikaci 
odpovídá pořadatel akce. 

6.3 Informace o těchto akcích se 
zveřejňují v AIP SUP, VFR SUP nebo NOTAM podle 
následujících pravidel. 

6.3.1 AIP SUP nebo VFR SUP se vydává, 
pokud v souvislosti s akcí dochází: 

a) ke změně druhu poskytovaných služeb na letišti 
(jakákoli změna rozsahu poskytování ATS nebo 
poskytování informací známému provozu, možnost 
příletu na letiště ze zahraničí bez nutnosti prvního 
přistání v ČR na mezinárodním letišti atd.), 

b) k významné změně postupů aplikovaných na letišti 
nebo vzdušném prostoru (zvláštní příletové/odletové 
tratě, postupy pro přílety, odlety, vyčkávání atd.), 

c) ke stanovení řízeného nebo omezeného prostoru 
(změně publikovaného řízeného nebo omezeného 
prostoru). 

6.3.2 Pokud v souvislosti s akcí nedochází 
k výše uvedeným změnám, vydává se NOTAM 
navigační výstraha jako upozornění na zvýšený 
provoz (například při soutěžích v bezmotorovém 
létání). Podklad pro navigační výstrahu musí být 
dodán v souladu s požadavky uvedenými v odstavci 
5.3. 

6.3.3 Má-li být podle výše uvedených 
pravidel vydán AIP SUP nebo VFR SUP, musí být 
Letecké informační službě předán v dostatečném 
časovém předstihu. Data uzávěrky příjmu podkladů 
a k nim vztažená data obdržení dokumentů uživateli 
jsou publikována v AIRAC kalendáři uvedeném 
v leteckém oběžníku AIC série C. 

7.  Výsadky 

Výsadková činnost se publikuje v souladu s ustanoveními 
části ENR 5.5 AIP ČR. 

8.  Zveřejnění informace o postavení, 

odstranění nebo změně letecké překážky 

 
8.1  Zveřejnění informace o letecké 
překážce 

Stavebník překážky je povinen po obdržení 
stavebního povolení bez zbytečného odkladu zveřejnit 
prostřednictvím LIS (NOF) informaci o postavení nebo 
změně letecké překážky. Toto zajistí vydáním 
NOTAM.  

8.1.1  Letecká překážka 

Leteckou překážkou se rozumí překážka, která je ve 
svém vrcholu vyšší než 100 m nad zemí (u větrné 
turbíny se za vrchol považuje špička listu rotoru 
v horní úvrati) nebo leží v blízkosti letiště a svou 
výškou protíná plochu pro sběr dat překážek (letištní 
překážkové plochy, plochy trajektorie vzletu, viz 
Předpis L 10066, Doplněk 1 a 8. 
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8.1.2  Dočasná překážka 

Dočasnou překážkou se rozumí překážka, jejíž 
existence nebude delší než 3 měsíce, např. vztyčený 
věžový jeřáb. K tomuto účelu se použije NOTAM, 
v souladu s ust. 6.3.2.3 písm. o) Hlavy 6.  

8.1.3  Trvalá překážka 

Trvalou překážkou se rozumí překážka, jejíž existence 
je delší než 3 měsíce, např. komín, stožár, větrná 
turbína. Vzhledem k tomu, že informace NOTAM je 
informace dočasného charakteru a krátké časové 

účinnosti, NOTAM o trvalé překážce nemůže být 
publikovaný déle než 3 měsíce. Pakliže LIS (NOF) 
obdrží informaci o překážce, která má delší časové 
trvání než 3 měsíce, bude nejprve publikován 
NOTAM. Následně bude informace o překážce 
přesunuta do AIP SUP nebo do VFR SUP (viz Hlava 6 
ust. 6.3.1.3 a Předpis L 10066), případně přímo do 
AIP nebo VFR příručky a NOTAM bude bez náhrady 
zrušen. 

8.1.4 Vyplnění povinných údajů v informaci NOTAM 
pro leteckou překážku 

 
Informace NOTAM musí obsahovat následující povinné údaje: 
 

 
povinný údaj formát povinného údaje popis a příklad 

1 datum a čas 

vzniku/vztyčení 

překážky v UTC  

RRMMDDHHMM údaj v mezinárodním formátu, např. 15.8.2010 
v 13:30 se zapíše jako 1008151330; 

2 do kdy informace 

platí v UTC 

RRMMDDHHMM 
odhadovaný časový údaj 
RRMMDDHHMM 
EST/PERM 

údaj v mezinárodním formátu, např. 3.11.2010 v 8:30 
se zapíše jako 1011030830, pokud je časový údaj 
pouze odhadovaný uvede se časový údaje a EST 

3 název/popis 

překážky 

OBST NAZEV název a vhodný popis, který charakterizuje překážku, 
např. OBST 2 JERABY NA STAVBE KOMINU; 

4 poloha  PSN xxxxxxNyyyyyyyE 
 
nebo 
 
PSN xxxxxxNyyyyyyyE  
R rrrM 

udávají se souřadnice ve WGS84 referenčním 
systému, např. 501536,50N0123726,10E; případně 
pokud se jedná o více překážek v určitém okruhu, lze 
je popsat souřadnicemi středu a poloměrem kružnice, 
např. 501536,50N0123726,10E RADIUS 500M 

5 výška vrcholu 

překážky nad zemí, 

nad mořem 

MAX HGT hhhM AGL/eeeM 
AMSL 
 
(AGL – nad zemí, AMSL – 
nad mořem) 

výška vrcholu překážky nad zemí a výška nad mořem 
v metrech, u větrné turbíny se za vrchol považuje 
špička listu rotoru v horní úvrati, např. MAX HGT 
100M AGL/677,5M AMSL; 

6 lokalita LOKALITA volný text umístění velkého města nebo jiného význačného 
bodu v okolí, např. LOKALITA JINDRICHOVICE; 

7 značení překážky DENNI ZNACENI 
NOCNI ZNACENI 
BEZ ZNACENI 

informace, zda je překážka označena nočním 
značením – překážkové osvětlení červené barvy, 
denním značením – označena červenobílými pruhy 
případně překážkové zábleskové osvětlení bílé barvy 
nebo bez označení. 

 
 
8.2 Zrušení informace NOTAM, AIP SUP 
nebo VFR SUP o letecké překážce  

8.2.1 Stavebník je povinen po obdržení 
kolaudačního rozhodnutí bez zbytečného odkladu: 

a) požádat prostřednictvím LIS (NOF) o zrušení 
NOTAM, AIP SUP nebo VFR SUP, který 
informoval o dočasné letecké překážce, a  

b) požádat prostřednictvím LIS (NOF) o vydání 
informace o trvalé letecké překážce. Náležitosti 
žádosti jsou stejné jako u dočasné překážky, 
seznam povinných údajů je uvedený v ust. 8.1.4. 

8.2.2 NOTAM, AIP SUP nebo VFR SUP, který 
bude informovat o překážce, která je již publikovaná 
v AIP nebo VFR příručce, nebo o překážce podobné, 
ale stejného typu, nacházející se v okruhu 1 km od 
publikované překážky a s výškou ± 30 m od 
publikované překážky, bude bez náhrady zrušen. 

8.2.3 V případě odstranění překážky má 
stavebník povinnost po obdržení povolení odstranění 
stavby bez zbytečného odkladu prostřednictvím LIS 

(NOF) oznámit odstranění překážky. Stavebník jako 
povinný údaj k odstranění překážky uvede datum 
odstranění a údaje umožňující jednoznačnou 
identifikaci překážky. 

8.3 Aktualizace informace o letecké 
překážce 

Stavebník, provozovatel nebo správce překážky má 
v období výstavby a existence překážky povinnost 
udržovat informace o letecké překážce odeslané LIS 
(NOF) stále aktuální. Změnou je myšleno změna 
polohy, výšky nebo značení. V případě změny se 
bude postupovat podle ust. 8.1. 
 
8.4 Informace o dočasné překážce 

Informace o dočasné překážce je uvedená pouze 
v platném NOTAM, po překročení určité délky trvání 
informace může dojít k přesunutí informace do AIP 
SUP nebo VFR SUP.  

8.5 Informace o trvalé překážce 

Informace o trvalé překážce je uvedená v databázi 
překážek vedené v souladu s ust. § 51a zákona 
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č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Z této 
databáze se uvádějí překážky v AIP nebo ve VFR 
příručce, které jsou aktualizovány až na základě 
aktualizace databáze překážek. Jakmile LIS obdrží 
informaci o vzniku trvalé překážky v souladu 
s ust. 8.2.1 písm. b), informaci publikuje vydáním 
příslušného AIP SUP nebo VFR SUP, jehož platnost 
bude končit ke dni aktualizace databáze překážek, ve 
které bude předmětná trvalá překážka nově zahrnutá. 

9. VFR příručka 

9.1 VFR příručka je státem garantovaná 
publikace vydaná Leteckou informační službou ŘLP 
ČR, s. p. z pověření Ministerstva dopravy. Subjekty, 
které měly před nabytím účinnosti Změny č. 5/ČR 
povinnost poskytovat data pro AIP ČR, VOL III (AD4), 
jsou nadále povinny poskytovat tato data ve stejném 
rozsahu pro VFR příručku, která tuto část AIP 
nahrazuje. 

9.2 Ačkoli VFR příručka není součástí 
produktu leteckých informací, vztahují se na ni 
publikační postupy pro produkty leteckých informací 
(a zejména AIP) popsané v tomto dodatku a obecné 

postupy stanovené v Předpise L 15 (zejména postupy 
uvedené v Hlavě 5, ust. 5.2.2 a v Předpise L 10066, 
Hlava 5). 

9.3 V případě, že ustanovení předpisového 
rámce požaduje zajistit přístup k AIP ČR, musí být 
zajištěn i přístup k VFR příručce. 

9.4 VFR příručka je distribuována Leteckou 
informační službou ŘLP ČR, s. p. v elektronické formě 
(internet a CD) a v tištěné formě ve formátu A5. 
Závazná je pouze tištěná verze a elektronická forma 
na CD. Elektronická forma na internetu je pouze 
informativního charakteru. 

9.5 VFR příručka je publikována ve dvou 
samostatných jazykových mutacích, v českém 
a anglickém jazyce. 

9.6 Obsah VFR příručky je uveden v ust. 2 
Dodatku Q. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
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Příloha 1 – Formulář pro předání podkladů pro zveřejnění informací v publikacích Letecké informační služby  

 

Pokyny pro vyplnění formuláře AIS-FM-1: 

 

1. Údaje o dodavateli podkladu 

2. Každý podklad musí obsahovat funkci, jméno a podpis oprávněného zástupce provozovatele, jinak nebude přijat 
k publikaci. 

3. Je-li požadováno schválení podkladu nadřízeným orgánem, musí být uveden název schvalujícího orgánu, čitelně 
funkce, jméno a příjmení, podpis (případně razítko) osoby, která podklad schválila. 

4. Musí být vyplněn pro NOTAM, SUP a AIRAC AMDT. Není-li ukončení platnosti přesně známo, uveďte 

předpokládané ukončení platnosti a doplňte zkratku EST (očekávané). V případě podkladu k AIP SUP nebo VFR SUP 

je možno místo data ukončení platnosti uvést též zkratku UFN (do odvolání). Zkratka UFN nesmí být použita u 

NOTAM! Pro trvalé informace (zveřejnění formou AIRAC AMDT, AMDT nebo NOTAM a následně AMDT) se uvádí 

zkratka PERM.  

5. Doporučený způsob publikace určete pomocí zaškrtnutí příslušného pole. Je možno uvést i následující kombinace 
polí: 

 NOTAM a SUP nebo NOTAM a AMDT - informace bude okamžitě vydána NOTAM a následně bude v nejbližším 
možném termínu vydán AIP SUP, AIP AMDT, VFR SUP nebo VFR AMDT;  

 SUP a AIRAC pro AIRAC SUP;  

 AMDT a AIRAC pro AIRAC AMDT;  

6. Uveďte čísla (včetně roku) částí produktu leteckých informací nebo částí VFR příručky, které jsou zahrnuty, 
měněny anebo nahrazovány tímto podkladem. 

7. Uveďte celkový počet stran podkladu. Všechny strany podkladu musí být číslovány. Pokud podklad obsahuje 
přílohy, musí být všechny přílohy uvedeny v seznamu příloh. Jednotlivé přílohy musí být označeny. Pokud má příloha 
více stran, musí být všechny strany číslovány a počet stran jednotlivých příloh musí být uveden v seznamu příloh. 

8.  Musí být vždy uvedeno číslo strany (např. GEN 1.2-3), odkaz na konkrétní ustanovení (např. GEN 1.2.3.5.1).  
U tabulek uveďte sloupec (může být udán svým záhlavím nebo číslem), řádek (určete pomocí jednoznačného údaje ne 
pořadovým číslem řádku). V případě změny textu musí být jednoznačně uvedeno, zda stávající text: 

 má být nahrazen novým (případně, která část stávajícího textu je nahrazena novým) nebo 

 nový text má být doplněn ke stávajícímu. Jedná-li se o nový odstavec, musí být jednoznačně uvedeno, kam má být 
doplněn (např. …za odstavec GEN 1.2.3.5.1 doplňte následující text …). 

 
9. Podklad pro zveřejnění informací nebo změnu zveřejněných informací musí být předložen LIS v písemné formě:  

 a) poštou,  

 b) datovou schránkou (v případě doručování podkladů pro vydání zpráv NOTAM prostřednictvím datové schránky 
je vyžadováno zasílat podklady pouze v pracovních dnech od 7:00 do 15:00),  

 c) emailem - v pdf formátu opatřeným autorizovaným podpisem,  

 d) emailem - scanovaným formulářem nebo dopisem podepsaným dodavatelem podkladu – převedeným do pdf 
nebo jpg, nebo 

 e) osobně. 

Podklady zaslané elektronickou poštou nebo na paměťovém médiu, pokud nejsou opatřeny podpisem, musí být 
předloženy také v písemné formě. 
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Formulář pro předání podkladů pro zveřejnění informací v publikacích Letecké informační služby (AIS-FM-1) 

1. Dodavatel podkladu 

Název:  

Adresa:  

TEL, e-mail:  

Č.J.:  Vyřizuje: (jméno, TEL (e-mail))  

2. Podpis oprávněného zástupce dodavatele podkladu 

       

funkce  jméno a příjmení  datum  podpis (razítko) 

3. Schválení podkladu (je-li požadováno) 

Název schvalujícího orgánu:   

       

funkce  jméno a příjmení  datum  podpis (razítko) 
 

4. Platnost informace: OD: 

   

DO: 

  

 

5. Způsob publikace NOTAM série:    A/X       B/Y   

 

 AIP  

 

VFR  

 

   SUP  

 

AMDT  

AIRAC  AIC série: A  C  

6. Publikace ke zrušení 

NOTAM  AIC  

AIP SUP  VFR SUP  

7. Počet stran podkladu a seznam příloh 

 

 

 

 

8. Text podkladu 
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