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HLAVA 5 - PRODUKTY LETECKÝCH INFORMACÍ A LETECKÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Letecké informace musí být poskytovány ve 
formě produktů leteckých informací a souvisejících 
služeb. 

Poznámka: Specifikace týkající se rozlišení 
leteckých dat zajišťovaných pro každý produkt 
leteckých informací jsou obsaženy v Doplňku 1 
Předpisu 10066.  

5.1.2 Pokud jsou letecká data a letecké informace 
poskytovány ve více formátech, musí být zavedeny 
procesy pro zajištění konzistence dat a informací mezi 
formáty. 

5.2 Letecké informace ve standardizovaném 

provedení 

5.2.1 Letecké informace poskytované ve 
standardizovaném provedení musí zahrnovat AIP, AIP 
Amendment, AIP Supplement, AIC, NOTAM a letecké 
mapy. 

Poznámka 1: Podrobné specifikace týkající se AIP, 
AIP Amendment, AIP Supplement, AIC a NOTAM jsou 
obsaženy v Předpisu L 10066.  

Poznámka 2: V Předpisu L 10066 jsou uvedeny 
případy, kdy mohou soubory digitálních dat nahradit 
odpovídající části standardizovaného provedení. 

5.2.1.1 AIP, AIP Amendment, AIP Supplement a AIC 
musí být poskytovány v papírové podobě a/nebo jako 
elektronický dokument. 

5.2.1.2 AIP, AIP Amendment, AIP Supplement a AIC 
poskytované jako elektronický dokument (eAIP) by 
měly umožňovat jak jejich zobrazení na elektronickém 
zařízení, tak vytištění na tiskárně. 

5.2.2 Letecká informační příručka (AIP) 

Poznámka 1: AIP je především určen pro 
uspokojení mezinárodních požadavků na výměnu 
leteckých informací dlouhodobého charakteru, které 
jsou důležité pro letový provoz.  

Poznámka 2: AIP tvoří základní zdroj trvalých 
informací a dočasných změn dlouhodobějšího 
charakteru. 

5.2.2.1 Letecká informační příručka musí zahrnovat: 

a) název úřadu, odpovídajícího za letecká zařízení, 

služby a postupy, které jsou v Letecké informační 

příručce uvedeny, 

b) všeobecné podmínky, za kterých služby nebo 

zařízení jsou použitelné, 

c) přehled význačných rozdílů mezi národními 

předpisy a postupy používanými v ČR a standardy 

a doporučenými postupy Mezinárodní organizace 

civilního letectví uspořádaný tak, aby umožnil 

uživateli snadné rozlišení, 

d) způsob aplikace postupů v každém případě, kdy 

mezinárodní standardy, doporučení a postupy 

umožňují výběr. 

5.2.3 AIP Supplement 

5.2.3.1 Kontrolní seznam platných AIP Supplement 
musí být poskytován pravidelně.  

Poznámka: Podrobné specifikace týkající se 
četnosti poskytování kontrolních seznamů platných 
AIP Supplement jsou obsaženy v Předpisu L 10066.  

5.2.4 Letecké informační oběžníky (AIC) 

5.2.4.1 Letecký informační oběžník se musí použít 
k poskytnutí: 

a) informace o předpokládaných dlouhodobých 

změnách v právních předpisech, pravidlech, po-

stupech nebo zařízeních; nebo 

b) informace čistě vysvětlujícího nebo konzultativního 

charakteru, které se dotýkají bezpečnosti letového 

provozu; nebo 

c) informace nebo oznámení vysvětlujícího nebo 

konzultativního charakteru, které se týkají 

technických, právních nebo čistě administrativních 

záležitostí. 

5.2.4.2 Letecký informační oběžník se nesmí použít 
pro informace, které jsou vymezeny v AIP nebo 
NOTAM. 

5.2.4.3 Platnost aktuálně účinných AIC by měla být 
přezkoumávána alespoň jednou ročně. 

5.2.4.4 Pravidelně musí být poskytován seznam 
aktuálně platných AIC. 

Poznámka: Podrobné specifikace týkající se 
četnosti poskytování seznamů platných AIC jsou 
obsaženy v Předpisu L 10066.  

5.2.5 Letecké mapy 

Poznámka: Standardy a doporučené postupy 
obsahující požadavky týkající se poskytování každého 
typu mapy uvádí Hlava 4.  

5.2.5.1 Dále uvedené letecké mapy, jsou-li 
k dispozici pro určená mezinárodní letiště/heliporty, 
musí být součástí AIP nebo musí být příjemcům AIP 
poskytovány samostatně: 

a) Mapa letiště/heliportu - ICAO; 

b) Letištní mapa pro pojíždění - ICAO; 

c) Letištní překážková mapa - ICAO - typ A; 

d) Letištní překážková mapa - ICAO - typ B (je-li 

k dispozici); 

e) Letištní terénní a překážková mapa - ICAO 

(elektronická); 

f) Mapa stání/zajíždění letadel - ICAO; 
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g) Oblastní mapa - ICAO; 

h) Mapa minimálních nadmořských výšek pro 

poskytování přehledových služeb ATC; 

i) Mapa přiblížení podle přístrojů - ICAO; 

j) Terénní mapa pro přesné přiblížení - ICAO; 

k) Mapa standardních přístrojových příletů (STAR) - 

ICAO; 

l) Mapa standardních přístrojových odletů (SID) - 

ICAO; 

m) Mapa příletů a odletů za VFR. 

Poznámka: Letištní terénní a překážková mapa – 
ICAO (elektronická) na odpovídajícím elektronickém 
médiu může být do AIP vložena pomocí stránky 
s kapsou. 

5.2.5.2 „Traťová mapa - ICAO“ musí být, je-li 
k dispozici, součástí AIP nebo musí být příjemcům 
AIP poskytována samostatně. 

5.2.5.3 Dále uvedené letecké mapy, jsou-li 
k dispozici, musí být poskytovány jako produkty 
leteckých informací: 

a) Letecká mapa světa - ICAO 1:1 000 000;  

b) Letecká mapa - ICAO 1:500 000;  

c) Letecká mapa malého měřítka - ICAO;  

d) Zákresová mapa - ICAO; a 

e) Mapa minimálních nadmořských výšek pro 

poskytování přehledových služeb ATC.  

5.2.5.4 Elektronické letecké mapy by měly být 
poskytovány na základě digitálních databází a použití 
geografických informačních systémů. 

5.2.5.5 Rozlišení mapy leteckých dat musí být 
takové, jak je stanoveno pro konkrétní mapu. 

Poznámka: Specifikace týkající se rozlišení map 
v souvislosti s leteckými daty jsou obsaženy 
v Doplňku 1 Předpisu L 10066.  

5.2.6 NOTAM 

Poznámka: Podrobné specifikace týkající se 
NOTAM, včetně formátů SNOWTAM a ASHTAM, jsou 
obsaženy v Doplňku 1 Předpisu L 10066.  

5.2.6.1 Pravidelně musí být poskytován kontrolní 
seznam platných NOTAM.  

Poznámka: Podrobné specifikace týkající se 
četnosti poskytování kontrolních seznamů platných 
NOTAM jsou obsaženy v Doplňku 1 Předpisu L 
10066.  

5.3 Digitální datové sady 

5.3.1 Všeobecně 

5.3.1.1 Digitální data musí mít formu následujících 
datových sad: 

a) datová sada AIP;  

b) datové sady terénu;  

c) datové sady překážek;  

d) datové sady popisující letiště; a  

e) datové sady popisující postup letu podle přístrojů.  

Poznámka: Podrobné specifikace týkající obsahu 
digitálních datových sad jsou uvedeny v Předpisu 
L10066.  

5.3.1.2 Každá datová sada musí být dalšímu 
zamýšlenému uživateli poskytnuta společně s alespoň 
minimálním souborem metadat, která zajišťují 
sledovatelnost.  

Poznámka: Podrobné specifikace týkající 
metadat jsou obsaženy v Předpisu L10066.  

5.3.1.3 Pravidelně musí být poskytován kontrolní 
seznam platných datových sad. 

5.3.2 Datová sada AIP  

5.3.2.1 Poskytovaná datová sada AIP by měla 
zajišťovat míru informací, jakou poskytuje AIP. 

5.3.2.2 Pokud není možné poskytovat úplnou 
datovou sadu AIP, měly by být poskytovány datové 
podsady, které jsou k dispozici. 

5.3.2.3 Datová sada AIP musí obsahovat digitální 
vyjádření leteckých informací trvalého charakteru 
(stálé informace a dočasné změny dlouhodobého 
charakteru) nezbytných pro letectví. 

5.3.3 Datové sady terénu a překážek 

Poznámka 1: Numerické požadavky ve vztahu 
k datovým sadám terénu a překážek jsou obsaženy 
v Doplňku 1 a 8 Předpisu L 10066.  

Poznámka 2: Požadavky ohledně ploch pro sběr 
dat terénu a překážek jsou obsaženy v Doplňku 8 
Předpisu L 10066. 

5.3.3.1 Prostory krytí sad elektronických dat terénu 
a překážek musí být určeny takto: 

- Prostor 1: území celého státu; 

- Prostor 2: prostor v blízkosti letiště, který se 
dále dělí na: 

- Prostor 2a: obdélníkový prostor okolo dráhy, 
který zahrnuje dráhový pás a předpolí, pokud je 
zřízeno; 

 Poznámka: Viz rozměry dráhového pásu 
uvedené v Předpisu L 14, Hlava 3. 

- Prostor 2b: prostor, který je veden od konce 
Prostoru 2a ve směru odletu do vzdálenosti  
10 km a rozevírá se o 15 % na každou stranu; 

- Prostor 2c: prostor, který je veden od vnějšího 
okraje Prostoru 2a a Prostoru 2b do vzdálenosti 
max. 10 km od hranice Prostoru 2a; a 

- Prostor 2d: prostor, který je veden od vnějšího 
okraje prostorů 2a, 2b a 2c až do vzdálenosti 
45 km od vztažného bodu letiště nebo až 
k hranici TMA, podle toho, která je blíže; 

- Prostor 3: prostor přiléhající k pohybové ploše 
letiště, který je veden horizontálně od kraje dráhy 
do vzdálenosti 90 m od osy dráhy a 50 m od kraje 
všech ostatních částí pohybové plochy letiště; a 

- Prostor 4: prostor sahající do vzdálenosti  
900 m před prahem dráhy a 60 m na každou 
stranu od prodloužené osy dráhy ve směru 
přiblížení na dráhu pro přesné přiblížení II. nebo 
III. kategorie. 
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5.3.3.2 Pokud je terén ve vzdálenosti větší než 900 
m (3 000 ft) od prahu dráhy hornatý nebo jinak 
význačný, měla by být délka Prostoru 4 prodloužena 
na vzdálenost nepřesahující 2000 m (6 500 ft) od 
prahu dráhy. 

5.3.3.3 Datové sady terénu 

5.3.3.3.1 Datové sady terénu musí obsahovat 
digitální vyjádření povrchu terénu ve formě 
průběžných hodnot výšky nad mořem na všech 
kříženích (bodech) definované sítě vztažené ke 
společnému systému.  

5.3.3.3.2 Data terénu musí být poskytována pro 
Prostor 1.  

5.3.3.3.3 Pro letiště s pravidelným 
mezinárodním civilním provozem musí být 
poskytována data terénu pro: 

a) prostor 2a; 

b) prostor trajektorie vzletu; a 

c) prostor ohraničený příčnými rozměry 
překážkových ploch letiště. 

5.3.3.3.4 V případě letišť s pravidelným 
mezinárodním civilním provozem by měla být 
poskytována doplňující data terénu uvnitř Prostoru 2 
následujícím způsobem: 

a) v oblasti sahající do vzdálenosti 10 km od ARP; a 

b) uvnitř oblasti mezi 10 km a hranicí TMA nebo 

hranicí o poloměru 45 km (podle toho, která je 

blíže), kde terén proniká nad horizontální plochu 

sběru dat terénu stanovenou 120 m nad nejnižší 

výškou dráhy nad mořem. 

5.3.3.3.5 V případě, že se prostory krytí dvou 
sousedících letišť překrývají, měly by být uzavřeny 
dohody o spolupráci při poskytování dat terénu, které 
zajistí, že jsou data pro stejný terén správná. 

5.3.3.3.6 V případě letišť, která jsou umístěna 
blízko státních hranic, by měly být mezi dotčenými 
státy uzavřeny dohody o sdílení dat terénu. 

5.3.3.3.7 Data terénu by měla být poskytována 
na letištích s pravidelným mezinárodním civilním 
provozem pro Prostor 3. 

5.3.3.3.8 Na letištích s pravidelným 
mezinárodním civilním provozem musí být 
poskytována data terénu pro Prostor 4 pro všechny 
dráhy, kde byla zkonstruována přesná přiblížení 
kategorie II nebo III a kde jsou detailní terénní 
informace požadovány od provozovatelů pro 
posouzení vlivu terénu na určení výšky rozhodnutí při 
použití radiovýškoměrů. 

5.3.3.3.9 Pokud jsou shromažďována doplňující 
data terénu, aby byly splněny další letecké 
požadavky, mohou být sady dat terénu o tato data 
rozšířeny. 

5.3.3.4 Datové sady překážek 

5.3.3.4.1 Datové sady překážek musí obsahovat 
digitální reprezentaci vertikálního a horizontálního 
rozsahu překážek.  

5.3.3.4.2 Data překážek nesmějí být zahrnuta 
do datových sad terénu.  

5.3.3.4.3 Data překážek musí být poskytována 
pro překážky v Prostoru 1, jejichž výška je 100 m nad 
zemí nebo více. 

5.3.3.4.4 Na letištích s pravidelným 
mezinárodním civilním provozem musí být 
poskytována data překážek pro všechny překážky 
v Prostoru 2, které byly posouzeny jako potenciálně 
nebezpečné pro letový provoz. 

5.3.3.4.5 Na letištích s pravidelným 
mezinárodním civilním provozem musí být 
poskytována data překážek pro: 

a) prostor 2a, pro překážky, které protínají plochu pro 
sběr dat překážek ohraničenou obdélníkovým 
prostorem okolo dráhy, který zahrnuje dráhový pás 
a předpolí, pokud je zřízeno. Plocha, ze které se 
provádí sběr dat překážek v Prostoru 2a, musí mít 
výšku 3 m nad nejbližší výškou dráhy nad mořem, 
měřeno podél osy dráhy a pro části, vztahující se 
k předpolí, pokud existuje, od nadmořské výšky 
nejbližšího konce dráhy; 

b) objekty v prostoru vzletové trajektorie, které se 
promítají nad rovinu se sklonem 1,2 % 
se společným počátkem s trajektorií vzletu; a 

c) překážky protínající letištní překážkové plochy. 

Poznámka: Prostory trajektorie vzletu jsou 
uvedeny v Předpisu L 4 ust. 3.8.2. Letištní překážkové 
plochy jsou uvedeny v Předpisu L 14, Hlava 4. 

5.3.3.4.6 Na letištích s pravidelným 
mezinárodním civilním provozem by měla být 
poskytována data překážek pro Prostory 2b, 2c a 2d 
pro překážky, které protínají příslušnou plochu pro 
sběr dat překážek specifikovanou následovně: 

a) Prostor 2b: prostor, který je veden od konce 

Prostoru 2a ve směru odletu do vzdálenosti 10 km 

a rozevírá se o 15 % na každou stranu. Plocha, ze 

které se provádí sběr dat překážek v Prostoru 2b, 

má 1,2% sklon vedený od konce Prostoru 2a 

začínající ve výšce konce dráhy nad mořem ve 

směru odletu, do vzdálenosti 10 km a 

s rozevřením 15 % na každou stranu. Překážky ve 

výšce nižší než 3 m nad zemí nemusí být 

shromažďovány; 

b) Prostor 2c: prostor, který je veden od vnějšího 

okraje Prostoru 2a a Prostoru 2b do vzdálenosti 

max. 10 km od hranice Prostoru 2a. Plocha, ze 

které se provádí sběr dat překážek v Prostoru 2c, 

má 1,2% sklon vedený od vnějšího okraje Prostoru 

2a a 2b do vzdálenosti 10 km od hranice Prostoru 

2a. Výchozí výškou Prostoru 2c musí být výška 

bodu Prostoru 2a, od které začíná. Překážky ve 

výšce nižší než 15 m nad zemí nemusí být 

shromažďovány; a 

c) Prostor 2d: prostor, který je veden od vnějšího 

okraje Prostorů 2a, 2b a 2c až do vzdálenosti 

45 km od vztažného bodu letiště nebo až k hranici 

TMA, podle toho co je blíže. Plocha, ze které se 

provádí sběr dat překážek v Prostoru 2d, má výšku 

100 m nad zemí. 
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s výjimkou dat, která nemusí být shromažďována pro 
překážky, jejichž výška nad zemí je nižší než 3 m 
v Prostoru 2b a nižší než 15 m v Prostoru 2c. 

5.3.3.4.7 V případě, že se prostory krytí dvou 
sousedících letišť překrývají, měly by být uzavřeny 
dohody o spolupráci při poskytování dat překážek, 
které zajistí, že jsou data pro stejnou překážku 
správná. 

5.3.3.4.8 V případě letišť, která jsou umístěna 
blízko státních hranic, by měly být mezi dotčenými 
státy uzavřeny dohody o sdílení dat překážek. 

5.3.3.4.9 Data překážek by měla být 
poskytována na letištích s pravidelným mezinárodním 
civilním provozem pro Prostor 3 pro překážky, které 
protínají plochu pro sběr dat překážek sahající půl 
metru (0,5 m) nad horizontální rovinu procházející 
nejbližším bodem na pohybové ploše letiště. 

5.3.3.4.10 Na letištích s pravidelným 
mezinárodním civilním provozem musí být 
poskytována data překážek pro Prostor 4 pro všechny 
dráhy, kde byla zkonstruována přesná přiblížení 
kategorie II nebo III. 

5.3.3.4.11 Pokud jsou shromažďována doplňující 
data překážek, aby byly splněny další letecké 
požadavky, mohou být sady dat překážek o tato data 
rozšířeny. 

5.3.4 Datové sady popisující letiště 

5.3.4.1 Datové sady popisující letiště musí 
obsahovat digitální vyjádření vzhledů jevů letiště. 

Poznámka: Vzhledy jevů letiště sestávají z atributů 
a geometrií, které jsou popsány jako body, úsečky 
a mnohoúhelníky. Jako příklady lze uvést prahy, 
naváděcí značky pojezdové dráhy a prostor 
parkovacích stání. 

5.3.4.2 Datové sady popisující letiště s pravidelným 
mezinárodním civilním provozem by měly být 
zpřístupněny. 

5.3.5 Datové sady popisující postup letu podle 
přístrojů 

5.3.5.1 Datové sady popisující postup letu podle 
přístrojů musí obsahovat digitální vyjádření postupů 
letu podle přístrojů. 

5.3.5.2 Datové sady popisující postup letu podle 
přístrojů by měly být zpřístupněny pro letiště 
s pravidelným mezinárodním civilním provozem. 

5.4 Distribuční služby 

5.4.1 Všeobecně 

5.4.1.1 Produkty leteckých informací musí být 
rozesílány oprávněným uživatelům, kteří si je vyžádali. 

5.4.1.2 AIP, AIP Amendment, AIP Supplement a AIC 
musí být rozesílány co nejrychlejším způsobem. V ČR 
jsou AIP, AIP Amendment, AIP Supplement a AIC 
rozesílány poštou. 

5.4.1.3 Kdykoli je to možné, měly by být 
k poskytování produktů leteckých informací využívány 
celosvětové komunikační sítě, jako je internet. 

5.4.2 Distribuce NOTAM 

5.4.2.1 NOTAM musí být rozesílán na základě 
žádosti. 

5.4.2.2 NOTAM musí být v souladu s příslušnými 
ustanoveními ICAO komunikačních postupů. 

5.4.2.3 Letecká pevná služba (AFS) musí být využita 
pro rozesílání NOTAM, kdykoliv je to vhodné. 

5.4.2.4 Je-li NOTAM rozesílán jiným prostředkem 
než Leteckou pevnou službu (AFS), před textem se 
uvede skupina šesti čísel, vyjadřující datum a čas 
vydání a označení zpracovatele NOTAM. Řízení 
letového provozu ČR, s. p., Letecká informační služba 
provádí výběr NOTAM, které budou rozesílány 
mezinárodně. 

5.4.2.5 Mezinárodní výměna NOTAM se provádí 
pouze na základě vzájemné dohody mezi 
mezinárodními kancelářemi NOTAM a mezi 
kancelářemi NOTAM a vícenárodními stanovišti 
zpracování NOTAM.  

5.4.2.6 Řízení letového provozu ČR, s.p., Letecká 
informační služba, musí na základě žádosti zaslat 
série NOTAM jiné, než které jsou rozesílány 
mezinárodně. 

5.4.2.7 Je-li to možné, použije se seznam výběru 
k rozeslání. 

Poznámka:  Pokyny týkající se seznamů výběru 
k rozeslání jsou uvedeny v dokumentu ICAO 
Aeronautical Information Services Manual (Doc 8126). 

5.5 Předletová informační služba 

5.5.1 Pro každé letiště/heliport využívané pro 
mezinárodní letecký provoz musí být dány k dispozici 
leteckému provoznímu personálu včetně letových 
posádek a službám odpovědným za předletové 
informace letecké informace vztahující se k úsekům 
tratí počínajících na tomto letišti/heliportu. 

5.5.2 Letecké informace poskytované pro účely 
předletového plánování musí zahrnovat informace 
provozního významu z jednotlivých částí produktů 
leteckých informací. 

Poznámka 1: Jednotlivé části produktů leteckých 
informací mohou být omezeny na národní publikace a, 
kde je to vhodné, na dokumentaci sousedících států 
za předpokladu, že na centrálním místě je k dispozici 
kompletní knihovna leteckých informací, která je 
přístupná prostřednictvím komunikačních prostředků. 

Poznámka 2 Letovým posádkám může být 
k dispozici přehled platných NOTAM důležitých 
z provozního hlediska a jiné nutné informace ve formě 
předletových informačních bulletinů (PIB) v otevřené 
řeči. Poradenské informace pro přípravu PIB jsou 
uvedeny v dokumentu ICAO Aeronautical Information 
Services Manual (Doc 8126). 
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5.6 Poletová informační služba 

5.6.1 Pro každé letiště/heliport využívané pro 
mezinárodní letecký provoz musí být přijata taková 
opatření, aby mohly být přijímány informace týkající 
se stavu a provozu leteckých zařízení nebo letových 
provozních služeb podaných posádkami letadel  

5.6.2 Opatření uvedená v ust. 5.6.1 musí zajistit, 
že tyto informace budou dány k dispozici Letecké 
informační službě k takovému způsobu distribuce, 
jaký si okolnosti vyžádají. 

5.6.3 Pro každé letiště/heliport využívané pro 
mezinárodní letecký provoz musí být přijata taková 
opatření, aby mohly být přijímány informace týkající 
se nebezpečí výskytu zvěře pozorovaného posádkami 
letadel 

5.6.4 Informace o nebezpečí výskytu zvěře musí 
být dány k dispozici Letecké informační službě 
k takovému způsobu distribuce, jaký si okolnosti 
vyžádají. 

Poznámka: Viz Předpis L 14, Hlava 9, ust. 9.4. 
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