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HLAVA 1 - OBECNĚ 

 

Poznámka 1:  Cílem letecké informační služby (LIS) je zajištění toku leteckých dat a leteckých informací 
potřebných pro bezpečnost globálního systému řízení letového provozu (ATM), jeho pravidelnost, efektivnost 
a hospodárnost udržitelným způsobem. Úloha a důležitost leteckých dat a leteckých informací se významně 
změnila zavedením prostorové navigace (RNAV), navigace založené na výkonnosti (PBN), palubních 
počítačových navigačních systémů, komunikace založené na výkonnosti (PBC), přehledu založeného na 
výkonnosti (PBS), systémů využívajících datové spoje a družicové hlasové komunikace (SATVOICE). Neúplná, 
chybná, opožděná nebo chybějící letecká data a letecké informace mohou ovlivnit bezpečnost letectví. 

Poznámka 2:  Některá ustanovení Předpisu o letecké informační službě vyžadují, aby byla aplikována spolu 
s předpisem Zkratky a kódy (L8400). 

Poznámka 3:  Některá ustanovení Předpisu o letecké informační službě vyžadují, aby byla aplikována spolu 
s Předpisem L 10066 Postupy pro letové navigační služby - Správa leteckých informací. 

Poznámka 4:  Poradenský materiál k organizaci a provozu pro letecké informační služby jsou uvedeny 
v dokumentu ICAO Aeronautical Information Services Manual (Doc 8126). 

1.0 Použitelnost 

Tento předpis je závazný pro všechny subjekty zúčastněné na organizování, řízení a provádění letů ve 
vzdušném prostoru České republiky a pro subjekty poskytující příslušné služby. Je rovněž závazný pro ty 
subjekty, pro něž, na základě jeho ustanovení, vzniká povinnost poskytovat letecké informace. 

Předpis musí znát pracovníci letecké informační služby v plném rozsahu, posádky letadel, personál poskytující 
nebo se podílející na poskytování letových provozních služeb, jakož i provozovatelé a poskytovatelé, jejichž 
činnost souvisí s prováděním letového provozu a poskytováním letových navigačních služeb a další subjekty 
zapojené do výměny leteckých dat a leteckých informací, v rozsahu potřebném pro výkon jejich služby. 

Pro letecká data a letecké informace v oblasti působnosti nařízení Komise (EU) č. 73/2010 v platném znění, 
kterým se stanoví požadavky na jakost leteckých dat a leteckých informací pro jednotné evropské nebe, 
obsahuje tento předpis pouze doplňující informace a požadavky pro případ, kdy informace předává subjekt 
nevázaný přímo výše uvedeným nařízením. Z důvodu žádoucího zachování komplexního systému publikace 
leteckých dat a leteckých informací pro potřeby subjektů, na něž se výše uvedené nařízení nevztahuje, obsahuje 
tento předpis požadavky a postupy, které mohou být pro subjekty uvedené v čl. 2 odst. 2 výše uvedeného 
nařízení plně nebo zčásti nahrazeny postupy uvedenými ve výše uvedeném nařízení. 

Letecké informace a letecká data pro letiště s VFR provozem se publikují prostřednictvím VFR příručky, na niž 
se standardy ICAO a požadavky nařízení Komise (EU) č. 73/2010 nevztahují. VFR příručka se vydává jako 
zvláštní publikace formátu A5 a má samostatnou změnovou službu a doplňky (AMDT a SUP), kontrolní seznam 
platných stran a seznam platných ručních oprav. 

 

1.1 Definice 

Výrazy použité v Předpisu L 15 mají následující 
význam: 

AIP Amendment (AIP Amendment) 

Trvalé změny informací uvedených v AIP. 

AIP Supplement (AIP Supplement) 

Dočasné změny informací uvedených v AIP, které 
jsou poskytovány na zvláštních stránkách. 

AIRAC (AIRAC) 

Regulovaný systém řízení leteckých informací, jehož 
účelem je v časovém předstihu informovat 
o událostech způsobujících význačné změny 
v provozní praxi. Tyto informace vstupují v platnost ve 
stanovených datech. 

Aplikace (Application) 

Manipulace a zpracování dat/údajů na podporu 
požadavků uživatele (ISO 19104*). 

ASHTAM (ASHTAM) 

NOTAM zvláštní série oznamující stanovenou formou 
provozně význačné změny vulkanické aktivity, 
vulkanické erupce a/nebo oblaku tvořeného 
vulkanickým popelem. 

Atribut vzhledu jevu (Feature attribute) 

Charakteristika vzhledu jevu (ČSN ISO 19101*). 

Poznámka: Atribut vzhledu jevu má jméno, 
datový typ a obor hodnot, jakých může dosahovat.
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Automatická informační služba v koncové řízené 

oblasti (ATIS) (Automatic terminal information 

service (ATIS)) 

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 (D-ATIS)) 

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 - kontrakt 

(ADS-C) (Automatic dependent surveillance – 

contract (ADS–C)) 

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. 

Automatický závislý přehledový systém - vysílání 

(ADS-B) (Automatic dependent surveillance – 

broadcast (ADS–B)) 

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. 

Další zamýšlený uživatel (Next intended user) 

Subjekt, který obdrží letecká data nebo leteckou 
informaci od Letecké informační služby. 

Data/údaj (Datum)  

Veličina nebo soubor veličin, které mohou sloužit jako 
základ pro výpočet dalších veličin (ISO 19104*).  

Data popisující letiště (AMD) (Aerodrome mapping 

data (AMD)) 

Data shromážděná za účelem sestavení informací 
popisujících letiště. 

Poznámka: Data popisující letiště jsou 
shromažďována za účelem vylepšování situačního 
povědomí uživatelů, provozu pozemní navigace, 
výcviku, mapování a plánování. 

Databáze letištních dat (AMDB) (Aerodrome 

mapping database (AMDB)) 

Soubor dat popisujících letiště organizovaný 
a uspořádaný jako strukturovaná datová sada. 

Datová sada (Data set)  

Identifikovatelný soubor dat (ČSN ISO 19101*). 

Datový produkt (Data product)  

Datová sada nebo řada datových sad, která vyhovuje 

specifikaci datového produktu (ČSN EN ISO 19131). 

Deklinace zařízení (Station declination) 

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

Digitální výškový model (DEM) (Digital elevation 

model (DEM)) 

Znázornění souvislé plochy terénu pomocí interpolace 
hodnot výšek nad mořem ve všech průsečících 
stanovené mřížky, vztažených ke společnému 
počátku.  

Poznámka: Digitální terénní model (DTM) se 
někdy nazývá DEM. 

Elipsoidická/Geodetická výška (Ellipsoid/Geodetic 

height) 

Výška vztažená k referenčnímu elipsoidu, měřená 
podél vnější normály procházející daným bodem. 

Etapa letu (Route stage) 

Let nebo část letu vykonaná bez mezipřistání.  

Formát dat (Data format) 

Struktura prvků dat, záznamů a souborů 
uspořádaných tak, aby vyhovovaly normám, 
specifikacím nebo požadavkům na jakost dat. 

Geodetická vzdálenost (Geodesic distance) 

Nejkratší vzdálenost mezi jakýmikoliv dvěma body na 
matematicky definovaném povrchu elipsoidu. 

Geodetický údaj (Geodetic datum) 

Nejmenší soubor parametrů umožňující transformaci 
místního referenčního systému do světového 
referenčního systému. 

Geoid (Geoid) 

Ekvipotenciální plocha gravitačního pole Země, která 
je shodná s nenarušenou střední hladinou moře 
(MSL) procházející spojitě kontinenty. 

Poznámka: Geoid má nepravidelný tvar, protože 
lokální gravitační odchylky (příliv, vítr, slanost, proud, 
apod.) a směr gravitace jsou kolmé ke geoidu 
v každém bodě. 

Grafické zobrazení (Portrayal) 

Prezentace grafické informace pro potřebu lidí (ČSN 
ISO 19117*). 

Gregoriánský kalendář (Gregorian calendar) 

Všeobecně používaný kalendář, který byl poprvé 
zaveden v roce 1582 za účelem definovat rok, který 
více odpovídá tropickému roku než Juliánský kalendář 
(ČSN ISO 19108*). 

Poznámka: V gregoriánském kalendáři má 
běžný rok 365 dní a přestupný 366 dní rozdělených do 
dvanácti po sobě jdoucích měsíců. 

                                                           
 Seznam všech norem ISO, resp. ČSN ISO, je uveden na 

konci této Hlavy. 
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Heliport (Heliport) 

Letiště nebo vymezená plocha na konstrukci, určená 
zcela nebo zčásti pro přílety, odlety a pozemní pohyby 
vrtulníků. 

Holá Země (Bare Earth) 

Zemský povrch zahrnující masy vod, oblasti věčného 
ledu a sněhu, s výjimkou vegetace a uměle 
vytvořených objektů. 

Identifikační pásmo protivzdušné obrany (ADIZ) 

(Air Defence Identification Zone (ADIZ)) 

Zvláštní vymezený vzdušný prostor stanovených 
rozměrů, uvnitř kterého musí letadla dodržovat 
zvláštní identifikační a/nebo ohlašovací postupy navíc 
k těm, které se týkají poskytování letových provozních 
služeb (ATS). 

Integrita dat (stupeň zabezpečení) (Data integrity 

(assurance level)) 

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

 

Jakost (Quality) 

Stupeň splnění požadavků souborem inherentních 
charakteristik (ČSN EN ISO 9000*). 

Poznámka 1: Termín „jakost“ se může používat 
s přívlastky, např. špatná, dobrá nebo vynikající. 

Poznámka 2: „Inherentní“ na rozdíl od „přiřazený“ 
znamená existující v něčem, zejména jako trvalá 
charakteristika.  

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 slouží 
jako základ pro stanovení časového okamžiku 
s přesností na jeden den (ČSN ISO 19108*). 

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 pravděpodobnost, 
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 mezi řídícím 

a pilotem (CPDLC) (Controller – pilot data link 

communications (CPDLC)) 

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

Komunikace založená na výkonnosti (PBC) 

(Performance-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. 

Kontrola cyklickým kódem (CRC) (Cyclic 

redundancy check (CRC)) 

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

Kontrola jakosti (Quality control) 

Část řízení jakosti zaměřená na plnění požadavků na 
jakost. 

Letecká data (Aeronautical data) 

Skutečnosti, pojmy nebo instrukce týkající se letectví 
prezentované v jednotné formě vhodné pro 
komunikaci, výklad nebo zpracování. 

Letecká informační příručka (AIP) (Aeronautical 

Information Publication (AIP)) 

Příručka vydaná Státem nebo pověřenou organizací, 
která obsahuje letecké informace trvalého charakteru 
důležité pro letecký provoz. 

Letecká informační služba (AIS) (Aeronautical 

Information Service (AIS)) 

Služba zřízená pro daný prostor působnosti, která je 
odpovědná za poskytování leteckých dat a leteckých 
informací potřebných pro bezpečnost, pravidelnost 
a hospodárnost letového provozu. 

Letecká mapa (Aeronautical chart) 

Zobrazení části Země, umělých objektů a reliéfu, 
speciálně vytvořené tak, aby splňovalo požadavky 
letecké navigace. 

Letecká pevná služba (AFS) (Aeronautical fixed 

service (AFS)) 

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

Letecké informace (Aeronautical information) 

Informace vyplývající ze shromažďování, analýzy 
a formátování leteckých dat. 
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Letecký informační oběžník (AIC) (Aeronautical 

Information Circular (AIC)) 

Oznámení obsahující informace, které neodpovídají 
podmínkám pro vydání NOTAM nebo publikování 
v Letecké informační příručce (AIP), ale vztahují se 
k bezpečnosti letů, letovému provozu nebo se týkají 
otázek technických, administrativních nebo právních. 

Letiště (Aerodrome) 

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

Metadata (Metadata)  

Data o datech (ČSN ISO 19115). 

Poznámka: Strukturovaný popis obsahu, jakosti, 
stavu a jiných charakteristik dat. 

Mezinárodní kancelář NOTAM (NOF) (International 

NOTAM office (NOF)) 

Kancelář určená Státem pro mezinárodní výměnu 
NOTAM. 

Mezinárodní letiště (International airport) 

Letiště vyhlášené leteckým úřadem smluvního státu, 
na jehož území se letiště nachází, sloužící jako letiště 
vstupu a odletu pro mezinárodní letový provoz, a na 
kterém je poskytováno celní a pasové odbavení, 
zdravotnická pomoc a karanténa pro živočichy 
a rostliny apod. 

Minimální bezpečná nadmořská výška nad 

překážkami (MOCA) (Minimum obstacle clearance 

altitude (MOCA)) 

Minimální nadmořská výška pro definovaný úsek, 
která zaručuje požadovanou bezpečnou výšku nad 
překážkami. 

Minimální nadmořská výška na trati (MEA) 

(Minimum en-route altitude (MEA)) 

Nadmořská výška pro úsek na trati, která zaručuje 
adekvátní příjem příslušných navigačních zařízení 
a ATS spojení, vyhovuje struktuře vzdušného prostoru 
a zaručuje požadovanou bezpečnou výšku nad 
překážkami. 

Míra přesnosti (Precision) 

Nejmenší rozdíl, který lze spolehlivě měřením rozlišit. 

Poznámka: Pokud jde o zaměřování v terénu, 
míra přesnosti představuje stupeň pečlivosti při 
zaměřování nebo úroveň přesnosti přístrojů a metod 
používaných při zaměřování. 

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

                                                           
 Seznam všech norem ISO, resp. ČSN ISO, je uveden na 

konci této Hlavy. 

Specifikace prostorové navigace (RNAV). 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 (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 (Doc 9613). 

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. 

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. 

Nebezpečný prostor (Danger area) 

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

NOTAM (NOTAM) 

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

Omezený prostor (Restricted area) 

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

Opatření přímého tranzitu (Direct transit 

arrangements) 

Zvláštní opatření schválená příslušnými státními 
úřady týkající se krátkodobého přistání letadel při 
průletu uvedeným smluvním státem, kdy letadlo 
i náklad mohou zůstat pod jejich přímým řízením. 

Operace se vzhledem jevu (Feature operation)  

Operace, kterou je možné provést na každé instanci 
vzhledu jevu daného typu (ČSN ISO 19110*). 

Poznámka: Operací na vzhledu jevu typu 
„přehrada“ je zvýšení přehrady. Výsledkem této 
operace je zvýšení vodní hladiny v nádrži. 
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Ortometrická výška (Orthometric height) 

Výška bodu vztažená ke geoidu, obecně vyjadřovaná 
jako výška nad střední hladinou moře (MSL elevation). 

Ověřování (Verification) 

Potvrzení prostřednictvím poskytnutí objektivních 
důkazů, že specifikované požadavky byly splněny 
(ČSN EN ISO 9000*). 

Poznámka: Termín „ověřený“ se používá 
k označení odpovídajícího stavu. 

 

Ověřování jakosti (Quality assurance) 

Část řízení jakosti zaměřená na poskytování důvěry, 
že požadavky na jakost budou splněny (ČSN ISO 
9000*). 

Plocha pro sběr dat o překážkách/terénu 

(Obstacle/terrain data collection surface) 

Definovaná plocha zamýšlená pro shromažďování dat 
o překážkách/terénu.  

Pohybová plocha (Movement area) 

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

Poloha (zeměpisná) (Position (geographical)) 

Soubor souřadnic (zeměpisná šířka a délka) 
vztažených k matematickému referenčnímu elipsoidu, 
které definují polohu bodu na povrchu země. 

Pořízení (leteckých dat nebo leteckých informací) 

(Origination) (aeronautical data or aeronautical 

information) 

Vytvoření hodnoty spojené s novými daty nebo 
informacemi nebo změna hodnoty stávajících dat 
nebo informací. 

Potvrzení platnosti (Validation) 

Potvrzení prostřednictvím poskytnutí objektivního 
důkazu, že požadavky na specifické zamýšlené 
použití nebo uplatnění jsou splněny (ČSN EN ISO 

9000). 

Požadavek (Requirement) 

Potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, 
obecně se předpokládají nebo jsou závazné (ČSN EN 
ISO 9000*). 

Poznámka 1: „Obecně předpokládaný“ znamená, 
že se jedná o zvyklost nebo běžnou praxi organizace, 
jejích zákazníků a jiných zainteresovaných stran a že 
se uvažovaná potřeba nebo očekávání předpokládají. 

Poznámka 2: K označení specifického druhu 
požadavku se může použít rozlišující přívlastek, např. 
požadavek na produkt, požadavek na řízení jakosti, 
požadavek zákazníka. 

Poznámka 3:  Specifikovaný požadavek je 
požadavek, který je stanoven, například v dokumentu. 

Poznámka 4:  Požadavky mohou být vytvářeny 
různými zainteresovanými stranami. 

 

                                                           
 Seznam všech norem ISO, resp. ČSN ISO, je uveden na 
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Produkt leteckých informací (Aeronautical 

information product) 

Letecká data a letecké informace poskytované buď 
jako digitální datové sady nebo ve standardizovaném 
provedení v papírové nebo elektronické podobě. 
Produkty leteckých informací zahrnují: 

- Leteckou informační příručku (AIP), včetně AIP 
Amendment a AIP Supplement; 

- Letecké informační oběžníky (AIC); 

- Letecké mapy; 

- NOTAM; a 

- Digitální datové sady. 

Poznámka: Produkty leteckých informací jsou 
především určeny pro naplnění mezinárodních 
požadavků na výměnu leteckých informací. 

Prostorová navigace (RNAV) (Area navigation 

(RNAV) 

Způsob navigace, který umožňuje letadlu provést let 
po jakékoliv požadované letové dráze, v dosahu 
odpovídajícího 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. 

Předletový informační bulletin (PIB) (Pre-flight 

information bulletin (PIB)) 

Přehled informací provozního významu připravený 
před letem z platných NOTAM. 

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. 

Přehledová služba ATS (ATS surveillance service) 

Výraz používaný k označení služby poskytované 
prostřednictvím přehledového systému ATS. 

Přehledový systém ATS (ATS surveilance system) 

Všeobecný výraz s různým významem, buď ADS-B, 
PSR, SSR nebo jiný srovnatelný pozemní systém, 
který umožňuje identifikaci letadel. 

Poznámka: Srovnatelný pozemní systém je 
takový systém, u kterého bylo srovnávacím posudkem 
nebo jinou metodikou prokázáno, že vykazuje stejnou 
nebo vyšší úroveň bezpečnosti a výkonnosti než 
monopulzní SSR. 
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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.  

Přesnost dat (Data accuracy) 

Stupeň shody mezi předpokládanou nebo měřenou 
hodnotou a hodnotou skutečnou. 

Přihlašovací adresa (Logon address) 

Specifický kód používaný pro přihlášení datového 
spoje ke stanovišti ATS. 

Původce (leteckých dat nebo leteckých informací) 

(Originator) (aeronautical data or aeronautical 

information) 

Subjekt odpovědný za pořízení dat nebo informací 
a/nebo subjekt, od kterého Letecká informační služba 
obdrží letecká data a informace. 

Radionavigační služba (Radionavigation service) 

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

Rozlišení dat (Data resolution) 

Počet jednotek nebo číslic používaných k vyjádření 
měřených nebo vypočítaných hodnot. 

Rozteč míst (Post spacing)  

Úhlová nebo lineární vzdálenost mezi dvěma 
sousedními výškovými kótami. 

Řada datových sad (Data set series) 

Soubor datových sad sdílejících stejnou specifikaci 
produktu (ČSN ISO 19115*). 

Řízení jakosti (Quality management) 

Koordinované činnosti pro vedení a řízení organizace, 
pokud jde o jakost. 

Shromažďování (Assemble) 

Proces slučování dat z různých zdrojů v databázi 
a stanovení výchozí pozice pro jejich následné 
zpracování. 

Poznámka: Fáze shromažďování zahrnuje 
kontrolu dat a zajištění nápravy zjištěných chyb 
a vynechávek. 

Sledovatelnost (Traceability) 

Schopnost zpětně vysledovat historii, použití nebo 
umístění toho, co je předmětem úvah (ČSN EN ISO 
9000*). 

Poznámka: Z hlediska produktu se může 
sledovatelnost vztahovat k: 

 - původu materiálů a částí; 

 - průběhu zpracování a 

 - distribuci a umístění produktu po dodání. 

Sledovatelnost dat (Data traceability) 

Míra, s níž systém nebo datový produkt může 
poskytnout záznam o změnách provedených na tomto 
produktu, a tedy umožnit sledování revizí průběhu 
zpracování od koncového uživatele k původci. 

SNOWTAM (SNOWTAM)† 

NOTAM zvláštní série oznamující stanovenou formou 
nebezpečné podmínky na pohybové ploše způsobené 
sněhem, ledem, tajícím sněhem nebo stojící vodou 
původem ze sněhu, tajícího sněhu nebo ledu nebo 
jejich odstranění. 

SNOWTAM (SNOWTAM)‡ 

NOTAM zvláštní série ve standardním formátu 
poskytující hlášení o stavu povrchu oznamující 
přítomnost nebo skončení nebezpečných podmínek 
na pohybové ploše způsobených sněhem, ledem, 
rozbředlým sněhem, námrazou, stojící vodou nebo 
vodou původem ze sněhu, rozbředlého sněhu, ledu 
nebo námrazy.  

Specifikace datového produktu (Data product 

specification)  

Podrobný popis datové sady nebo řady datových sad 
spolu s doplňující informací, která umožní vytváření, 
doplňování a použití někým jiným (ČSN EN ISO 
19131*).  

Poznámka: Specifikace datového produktu 
poskytuje popis univerza diskurzu a specifikaci pro 
mapování univerza diskurzu do datové sady. Lze ji 
použít pro výrobu, prodej, koncové využití nebo 
k jinému účelu. 

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. 

Správa leteckých informací (AIM) (Aeronautical 

information management (AIM)) 

Dynamická, jednotná správa leteckých informací 
prostřednictvím poskytování a výměny digitálních 
leteckých dat se zajištěnou jakostí ve spolupráci se 
všemi stranami.  

Terén (Terrain)  

Zemský povrch obsahující přirozeně se vyskytující 
vzhledy jevů jako hory, kopce, horské hřebeny, údolí, 
masy vod, oblasti věčného ledu a sněhu s výjimkou 
překážek.  

 

                                                           
†  Použije se do 3. listopadu 2021. 
‡  Použije se od 4. listopadu 2021. 
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Typ vzhledu jevu (Feature type)  

Třída vzhledu jevu reálného světa se shodnými 

vlastnostmi (ČSN ISO 19110).  

Poznámka: V katalogu vzhledů jevů je typ 
vzhledu jevu základní úrovní třídění. 

Umělé objekty (Culture) 

Všechny vzhledy jevů vybudované na povrchu Země 
člověkem jako jsou města, železnice a průplavy. 

Úplnost dat (Data completeness) 

Stupeň důvěry, že jsou poskytnuta všechna data 
potřebná k podpoře zamýšleného použití. 

Úroveň spolehlivosti (Confidence level) 

Pravděpodobnost, že skutečná hodnota parametru 
leží uvnitř určitého intervalu okolo odhadované 
hodnoty. 

Poznámka:  Interval se obvykle označuje jako 
přesnost odhadu.  

Uspořádání letového provozu (ATM) (Air traffic 

management (ATM)) 

Dynamické, integrované uspořádání letového provozu 
a vzdušného prostoru (zahrnující letové provozní 
služby, uspořádání vzdušného prostoru a uspořádání 
toku letového provozu) – bezpečným, hospodárným 
a účinným způsobem – prostřednictvím zajištění 
zařízení a plynulých služeb, ve spolupráci se všemi 
zúčastněnými stranami a zahrnující palubní 
a pozemní činnosti. 

Validace (Validation) 

Potvrzení prostřednictvím poskytnutí objektivních 
důkazů, že požadavky na specifické zamýšlené 
použití nebo na specifickou aplikaci byly splněny 
(ČSN EN ISO 9000*). 

Vazby vzhledu jevu (Feature relationship) 

Vazby, které spojují instanci jednoho typu vzhledu 
jevu s instancí stejného nebo jiného typu vzhledu jevu 
(ČSN ISO 19101*). 

Včasnost dat (Data timeliness) 

Stupeň jistoty, že se příslušná data vztahují k době 
zamýšleného použití. 

Vegetační pokryv (Canopy)  

Holá Země doplněná o výšku vegetace.  

VOLMET (VOLMET) 

Meteorologické informace pro letadlo za letu. 

 Datový spoj – VOLMET (D-VOLMET) (Data link 

– VOLMET (D-VOLMET)) 

 Poskytování aktuálních pravidelných letištních 
zpráv (METAR) a zvláštních letištních zpráv 
(SPECI), předpovědí (TAF), informací SIGMET, 
mimořádných hlášení z letadel na základě kterých 
nebyla vydána informace SIGMET a, kde jsou 
dostupné, informací AIRMET prostřednictvím 
datového spoje. 

                                                           
  Seznam všech norem ISO, resp. ČSN ISO, je uveden na 

konci této Hlavy. 

 VOLMET vysílání (VOLMET broadcast) 

 Poskytování příslušných aktuálních zpráv METAR, 
SPECI, předpovědí TAF a informací SIGMET 
prostřednictvím nepřetržitého opakovaného 
rozhlasového vysílání.  

Výška (Height) 

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

Vzhled jevu (Feature) 

Abstrakce jevů reálného světa (ČSN ISO 19101*). 

Zakázaný prostor (Prohibited area) 

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

Zásady lidských činitelů (Human factors 

principles) 

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

Zvlnění geoidu (Geoid undulation) 

Vzdálenost geoidu nad (pozitivní) nebo pod 
(negativní) matematickým referenčním elipsoidem. 

Poznámka: V případě Světového Geodetického 
Systému - 1984 (WGS 84) rozdíl mezi elipsoidickou 
výškou (elipsoid WGS 84) a ortometrickou výškou 
reprezentuje zvlnění geoidu. 

Definice používané výhradně v České republice 

Definice používané výhradně v České republice 
souvisejí s implementací nařízení Komise (EU) 
č. 73/2010 v platném znění. 

VFR příručka 

Státem garantovaná publikace vydaná Leteckou 
informační službou ŘLP ČR, s. p. z pověření 
Ministerstva dopravy, jejímž cílem je poskytnout 
uživateli vzdušného prostoru ČR ucelený přehled 
o pravidlech a postupech uplatňovaných při letovém 
provozu prováděném dle pravidel VFR, informace o 
VFR letištích a výběr informací důležitých pro provoz 
dle VFR na letištích s publikovaným postupem 
přiblížení dle postupu IFR. 

1.2 Jednotné referenční systémy používané 

v letectví 

1.2.1 Horizontální referenční systém 

1.2.1.1 Světový geodetický systém – 1984 
(WGS-84) musí být používán jako horizontální 
(geodetický) referenční systém pro mezinárodní 
letectví. Publikované letecké zeměpisné souřadnice 
(označující zeměpisnou šířku a zeměpisnou délku) 
musí být vyjádřeny v geodetickém referenčním 
systému WGS-84. 

Poznámka: Návod na používání WGS-84 je 
uveden v dokumentu ICAO World Geodetic System – 
1984 (WGS 84) Manual (Doc 9674). 
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1.2.1.2 V přesných geodetických aplikacích  
a některých leteckých aplikacích by měly být 
modelovány a počítány dočasné změny pohybu 
tektonických desek a vliv slapových sil na zemskou 
kůru. K vyjádření dočasného jevu by měla být 
s jakoukoli sadou absolutních souřadnic stanic 
uvedena epocha. 

Poznámka 1: Epocha referenčního rámce WGS-84 
(G873) je 1997.0, zatímco epocha posledního 
aktualizovaného referenčního rámce WGS-84 
(G1150), zahrnujícího model pohybu desek, je 2001.0 
(G znamená, že souřadnice byly získány technologií 
GPS a číslo za G znamená, který GPS týden byly tyto 
souřadnice zapracovány národní agenturou USA pro 
výzkum Země z vesmíru (NGA) do procesu přesného 
výpočtu efemerid). 

Poznámka 2: Soubor zeměpisných souřadnic 
globálně rozmístěných stálých GPS sledovacích 
stanic pro poslední stanovení WGS-84 referenčního 
rámce (WGS-84 (G1150)) je obsažen v Doc 9674. Pro 
každou stálou GPS sledovací stanici je přesnost 
individuálně vypočítané polohy ve WGS-84 (G1150) 
v řádu 1 cm (1σ).  

Poznámka 3: Dalším přesným celosvětovým 
systémem zeměpisných souřadnic je International 
Earth Rotation Service (IERS) Terrestrial Reference 
System (ITRS). Realizace ITRS je v IERS Terrestrial 
Reference Frame (ITRF). Pokyny k používání ITRS 
jsou v Appendix C Doc 9674. Aktuální zobrazení 
WGS-84 (G1150) je vztaženo k epoše ITRF 2000. 
WGS-84 (G1150) je v souladu s ITRF 2000 
a v praktickém zobrazení je rozdíl mezi těmito dvěma 
systémy celosvětově od jednoho do dvou centimetrů, 
což znamená, že WGS-84 (G1150) a ITRF 2000 jsou 
v podstatě identické. 

1.2.2 Vertikální referenční systém 

1.2.2.1  V mezinárodním letectví musí být jako 
vertikální referenční systém používána střední hladina 
moře (MSL).  

Poznámka 1: Geoid co nejpřesněji aproximuje 
MSL. Je definován jako ekvipotenciální plocha 
gravitačního pole Země, která je shodná 
s nenarušenou střední hladinou moře procházející 
spojitě kontinenty. 

Poznámka 2: Výšky (výšky nad mořem) vztažené 
ke gravitačnímu poli Země se také nazývají 
ortometrické výšky, zatímco vzdálenosti bodů nad 
elipsoidem se nazývají elipsoidické výšky. 

1.2.2.2  V mezinárodním letectví musí být jako 
celosvětový gravitační model používán Model 
gravitačního pole Země (Earth Gravitational Model) – 
1996 (EGM-96).  

1.2.2.3 V místech, kde EGM-96 nesplňuje 
požadavky na přesnost výšky nad mořem a zvlnění 
geoidu na základě dat EGM-96, musí být vytvořeny a 
používány regionální, národní nebo místní modely 
geoidu obsahující data gravitačního pole s vysokým 
(krátkovlnným) rozlišením. Pokud se používá jiný 
model než EGM-96, musí být jeho popis, včetně 
parametrů potřebných pro převod výšek mezi tímto 
modelem a EGM-96, uvedeny v AIP.  

Poznámka:  Specifikace, kterými se řídí 
pořizování a předávání (přesnost terénního zaměření 
a integrita dat) výšek nad mořem a zvlnění geoidu 

v určených polohách na letištích/heliportech, jsou 
uvedeny v Doplňku 1 Předpisu L 10066. 

ČR: 

1.2.2.4 V ČR se na rozdíl od vertikálního 
referenčního systému EGM-96, požadovaného ICAO, 
používá vertikální referenční systém Výškový systém 
baltský – po vyrovnání (Bpv), který udává vztah výšky 
měřené podél svislice ke kvazigeoidu CR 2000. 
Výškový systém Bpv je určen výchozím výškovým 
bodem, kterým je nula stupnice vodočtu v Kronštadtu. 
Je souborem normálních výšek z mezinárodního 
vyrovnání nivelačních sítí. Odchylky Bpv od EGM-96 
na celém území ČR nepřesahují v 99 % 0,5 m. 

Poznámka 1: Model kvazigeoidu CR 2000 je 
gravimetrickým modelem kvazigeoidu, rektifikovaným 
pomocí GPS/nivelace v referenčním rámci ETRF2000 
(European Terestrial Reference Frame 2000). Je 
popsán diskrétními hodnotami odlehlostí (výškových 
anomálií) od referenčního elipsoidu GRS80. 

Poznámka 2: Výšky (výšky nad mořem) Bpv jsou 
normální Moloděnského výšky.  

1.2.3 Časový referenční systém 

1.2.3.1 V mezinárodním civilním letectví musí být 
používán jako časový referenční systém gregoriánský 
kalendář a světový koordinovaný čas (UTC). 

Poznámka 1: Hodnota v doméně času je časová 
poloha měřená ve vztahu k časovému referenčnímu 
systému. 

Poznámka 2: Světový koordinovaný čas je časové 
měřítko udržované Bureau International de l´Heure 
(BIH) a IERS a slouží jako základ pro koordinované 
rozesílání standardních frekvencí a časových signálů. 

Poznámka 3: Používání UTC – viz Dodatek D 
Předpisu L 5. 

Poznámka 4: Norma ČSN ISO 8601 specifikuje 
používání gregoriánského kalendáře a 24 hodinový 
místní čas nebo UTC pro vzájemnou výměnu 
informací, zatímco norma ČSN ISO 19108 určuje 
gregoriánský kalendář a UTC jako primární referenční 
časový systém používaný spolu se zeměpisnými 
informacemi. 

1.2.3.2 Je-li při některých aplikacích používán 
odlišný časový referenční systém, katalog vzhledů 
jevů nebo metadata spojená s aplikačním schématem 
nebo datovou sadou musí, dle vhodnosti, obsahovat 
buď popis tohoto systému, nebo označení dokumentu 
popisujícího tento časový referenční systém. 

Poznámka: Norma ČSN ISO 19108, příloha D 
popisuje některé aspekty kalendářů, které lze pro 
takový popis vzít v úvahu. 



HLAVA 1  PŘEDPIS L15 

  8.11.2018 
 1 - 9 Změna č. 40 

1.3 Různé zásady 

1.3.1 Produkty leteckých informací určené pro 
mezinárodní rozesílání musí obsahovat anglický text 
těch částí, které jsou v otevřené řeči. 

1.3.2 Názvy míst musí být vyjádřeny v souladu 
s národními názvy, převedenými do základní latinky 
ISO. 

1.3.3 Měřicí jednotky používané pro tvorbu, 
zpracování a rozesílaní leteckých informací 
a leteckých dat musí být v souladu s Předpisem L 5.  

1.3.4 Zkratky ICAO se musí v produktech 
leteckých informací používat, kdykoliv je to vhodné 
a jejich užití usnadní rozesílání leteckých informací 
a leteckých dat. 

 

 

 

 

Seznam norem ISO, resp. ČSN ISO: 

ČSN ISO 8601: Datové prvky a formáty výměny – 
Výměna informací – Zobrazení data a 
času 

ČSN EN ISO 9000: Systémy managementu kvality – 
Základní principy a slovník 

ČSN ISO 19101: Geografická informace – Referenční 
model 

ISO 19104: Geographic information – Terminology 

ČSN ISO 19108: Geografická informace – Časové schéma 

ČSN ISO 19109: Geografická informace – Pravidla pro 
aplikační schéma 

ČSN ISO 19110: Geografická informace – Metodologie 
katalogizace vzhledů jevů 

ČSN ISO 19115: Geografická informace – Metadata 

ČSN ISO 19117: Geografická informace – Zobrazení 

ČSN EN ISO 19131: Geografická informace – Data 
specifikace produktu 
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