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HLAVA 6 - AKTUALIZACE LETECKÝCH INFORMACÍ 

6.1 Všeobecné specifikace 

6.1.1 Letecká data a letecké informace musí být 
udržovány aktuální. 

6.2 Regulovaný systém řízení leteckých 

informací (AIRAC) 

6.2.1 Informace, týkající se následujících okolností 
musí být rozesílány Regulovaným systémem řízení 
leteckých informací (AIRAC), tj. zřízení, zrušení nebo 
význačné změny založené na sérii shodných dat 
účinnosti v intervalech 28 dní včetně 8. listopadu 
2018:  

a) Hranic (horizontálních a vertikálních), předpisů a 
postupů, jež souvisí s: 

 1) letovými informačními oblastmi, 
 2) řízenými oblastmi, 
 3) řízenými okrsky, 
 4) poradními prostory, 
 5) tratěmi letových provozních služeb, 
 6) stálými nebezpečnými, zakázanými a 

omezenými prostory (včetně druhu a doby 
jejich činnosti, je-li známo) a identifikačními 
pásmy protivzdušné obrany (ADIZ), 

 7) stálými prostory nebo tratěmi nebo jejich 
částmi, ve kterých existuje možnost 
zakročování proti letadlům.  

b) Poloh, kmitočtů, volacích znaků, označení, 
známých nepravidelností a doby údržby 
radionavigačních, spojovacích a přehledových 
zařízení. 

c) Vyčkávacích a přibližovacích postupů, příletových 
a odletových postupů, postupů pro omezení hluku 
a jakýchkoliv dalších postupů letových provozních 
služeb. 

d) Převodních hladin, převodních nadmořských 
výšek a minimálních sektorových nadmořských 
výšek.  

e) Meteorologických zařízení a postupů (včetně 
rozhlasového vysílání). 

f) Drah a dojezdových drah. 
g) Pojezdových drah a odbavovacích ploch. 
h) Postupů pro pozemní provoz na letišti (včetně 

postupů při nízké dohlednosti). 
i) Přibližovacích a dráhových světelných soustav. 
j) Letištních provozních minim, pokud jsou Státem 

publikovány. 

6.2.2 Informace obsažené v systému AIRAC nesmějí 
být změněny dalších alespoň 28 dní po vstupu v 
účinnost, pokud oznámená skutečnost není 
dočasného charakteru a nebude trvat po celou dobu 
cyklu.  

6.2.3 Informace poskytované podle systému AIRAC 
musí být Leteckou informační službou dány 
k dispozici tak, aby je příjemci obdrželi alespoň 28 dní 
před datem účinnosti. 

Poznámka: Informace AIRAC jsou rozesílány 
Leteckou informační službou alespoň 42 dní před daty 

účinnosti AIRAC s tím, že příjemce je obdrží alespoň 
28 dní před datem účinnosti. 

6.2.4 Pokud k datu AIRAC nebyla zveřejněna 
žádná informace, musí být rozesláno oznámení NIL 
nejpozději jeden cyklus AIRAC před příslušným datem 
účinnosti. 

6.2.5 Předem plánované provozně významné 
změny, vyžadující kartografické zpracování a/nebo 
aktualizaci navigačních databází, se nesmí vydávat 
mimo vyhlášené termíny AIRAC. 

6.2.6 Regulovaný systém (AIRAC) by se měl také 
používat pro poskytování informací vztahujících se ke 
zřízení, zrušení a předem plánovaným význačným 
změnám okolností uvedených níže: 

a) Polohy, výšky a osvětlení leteckých překážek. 
b) Provozní doby letišť, zařízení a služeb. 
c) Celních, pasových a zdravotnických služeb. 
d) Dočasně nebezpečných, zakázaných 

a omezených prostorů a navigačních výstrah, 
vojenských cvičení a hromadných pohybů letadel. 

e) Dočasných prostorů nebo tratí, nebo jejich částí, 
ve kterých existuje možnost zakročování proti 
letadlům. 

6.2.7 V případě plánovaných význačných změn, kdy 
je vhodné a žádoucí oznámení ve větším předstihu, 
by měly být informace dány k dispozici AIS tak, aby je 
příjemci obdrželi alespoň 56 dní před datem účinnosti. 
Stejný postup by měl být použit v případech 
uvedených níže a u předem plánovaných význačných 
změn, u jiných význačných změn dle uvážení. 

a) Nová letiště pro mezinárodní provoz dle pravidel 
IFR.  

b) Nové dráhy pro provoz dle pravidel IFR na 
mezinárodních letištích. 

c) Návrh a konstrukce sítě tratí letových provozních 
služeb. 

d) Návrh a konstrukce souboru koncových postupů 
(včetně změny zaměření směrníků kvůli změně 
magnetické deklinace). 

e) Okolnosti uvedené v ust. 6.2.1, které ovlivňují celý 
stát nebo jeho významnou část, nebo je 
požadována přeshraniční spolupráce. 

Poznámka: Vysvětlení pojmu „význačná změna“ 
je uvedeno v dokumentu ICAO Aeronautical 
Information Services Manual (Doc 8126). 

6.3 Aktualizace produktů leteckých informací 

6.3.1 Aktualizace Letecké informační příručky 
(AIP) 

6.3.1.1 AIP musí být změnován nebo převydáván v 
takových pravidelných intervalech, aby mohl být 
udržován v aktuálním stavu.  

6.3.1.2 Trvalé změny AIP musí být publikovány jako 
AIP Amendment.  
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6.3.1.3 Dočasné změny časově delšího charakteru 
(tři měsíce nebo déle) a informace s kratší dobou 
platnosti, jež obsahují rozsáhlý text a/nebo grafické 
znázornění, musí být vydávány jako AIP Supplement. 

6.3.2 NOTAM 

6.3.2.1 Je-li AIP Amendment nebo AIP Supplement 
publikován podle postupů AIRAC, musí být vydán 
„Trigger“ NOTAM. 

Poznámka: Podrobné specifikace týkající se 
Trigger NOTAM jsou obsaženy v dokumentu ICAO 
PANS-AIM (Doc 10066) 

6.3.2.2 NOTAM musí být sestaven a vydán bez 
prodlení, kdykoliv informace určená k rozesílání je 
dočasného charakteru a krátké časové účinnosti nebo 
jsou-li provozně význačné stálé změny nebo dočasné 
změny delšího trvání oznamovány v krátkém časovém 
předstihu, s výjimkou, jde-li o rozsáhlý text a/nebo 
grafické znázornění. 

6.3.2.3 NOTAM musí být sestaven a vydán, pokud 
se jedná o následující informace: 

a) zřízení, uzavření nebo význačné změny v provozu 
letiště nebo heliportu nebo drah, 

b) zřízení, zrušení a význačné změny v provozu 
leteckých služeb (AGA, AIS, ATS, CNS, MET, 
SAR, atd.), 

c) zřízení, zrušení a význačné změny 
v provozuschopnosti radionavigačních služeb a 
služeb pro spojení letadlo-země. Toto zahrnuje: 
přerušení provozu nebo opětné uvedení do 
provozu, změny kmitočtů, změna zveřejněné 
provozní doby služby, změna volací značky, 
změna orientace (prostředky pro určení směru), 
změna polohy, zvýšení nebo snížení výkonu o 50 
procent nebo více, změna v době rozhlasového 
vysílání nebo jeho obsahu, nepravidelnost nebo 
nespolehlivost jakékoliv radionavigační služby a 
služby pro spojení letadlo-země nebo omezení 
přenosových stanic, včetně provozního dopadu, 
ovlivněné služby, kmitočtu a oblasti, 

d) nedostupnost záložních a sekundárních systémů 
mající přímý provozní dopad, 

e) zřízení, zrušení nebo význačné změny vizuálních 
zabezpečovacích zařízení, 

f) přerušení provozu nebo opětné uvedení do 
provozu hlavních částí letištních světelných 
systémů, 

g) zřízení, zrušení nebo význačné změny postupů 
pro letové provozní služby, 

h) výskyt nebo opravy důležitých nedostatků nebo 
závad v prostorech provozní plochy, 

i) změny nebo omezení výdeje paliva, oleje nebo 
kyslíku, které jsou k dispozici, 

j) důležité změny zařízení a výkonu služby pátrání 
a záchrany, 

k) zřízení, výpadek nebo opětné uvedení do provozu 
výstražných majáků označujících překážky pro 
letový provoz,  

l) změny pravidel vyžadující okamžité zahájení 
činnosti, například zakázané prostory pro akce 
SAR, 

m) výskyt nebezpečí, které není nijak vyhlášeno a 
může mít vliv na letový provoz (včetně překážek, 
vojenských cvičení a činností, úmyslného a 
neúmyslného rušení rádiových kmitočtů, 
vypouštění raket, přehlídek, ohňostrojů, lampionů 

štěstí/létajících luceren, úlomků raket, závodů a 
větších akcí parašutismu), 

n) konfliktní zóny ovlivňující letový provoz (zahrnout 
co nejkonkrétnější informace o povaze a rozsahu 
hrozeb těchto konfliktů a jejich důsledcích pro 
civilní letectví), 

 Poznámka: Pokyny týkající se konfliktních zón jsou 
uvedeny v dokumentu Risk Assessment Manual 
for Civil Aircraft Operations Over or Near Conflict 
Zones (Doc 10084). 

o) plánovaná laserová záření, laserové show a 
pátrací světla, pokud je pravděpodobné, že dojde 
k narušení nočního vidění pilotů, 

p) postavení, odstranění nebo změny v překážkách 
ovlivňujících letový provoz v prostorech 
vzletu/stoupání, nezdařeného přiblížení, prostoru 
přiblížení a dráhového pásu, 

q) vyhlášení nebo zrušení (včetně aktivace nebo 
deaktivace), podle vhodnosti, změny ve statusu 
zakázaných, omezených nebo nebezpečných 
prostorů, 

r) vyhlášení nebo zrušení prostorů nebo tratí ATS 
nebo jejich částí, ve kterých může dojít 
k zakročování proti letadlům, a kde je požadováno 
zajistit stálý odposlech nouzového kmitočtu  
121,5 MHz, 

s) přidělení, zrušení nebo změny u směrovací 
značky, 

t) změny poskytované kategorie záchranné a 
hasičské služby na letišti/heliportu (viz Předpis 
L14, Hlava 9 a Dodatek A, ust. 17), 

u) výskyt nebo odstranění nebo význačná změna 
nebezpečných podmínek způsobených sněhem, 
rozbředlým sněhem, ledem, radioaktivním 
materiálem, toxickými látkami, usazováním 
vulkanického popela nebo vodou na pohybové 
ploše, 

v) vypuknutí epidemií vyžadujících změny ve 
zveřejněných požadavcích na očkování 
a karanténní opatření, 

w) pozorování nebo předpovědi jevů vesmírného 
počasí, datum a čas jejich výskytu, letové hladiny, 
jsou-li poskytovány, a části vzdušného prostoru, 
které mohou být daným jevem ovlivněny, 

x) provozně význačná změna vulkanické aktivity, 
místo, datum a čas erupce a/nebo horizontální 
a vertikální rozsah oblaku tvořeného vulkanickým 
popelem včetně směru jeho pohybu, letové hladiny 
a tratí nebo jejich částí, které by mohly být 
zasaženy.  

y) únik radioaktivních materiálů nebo toxických 
chemikálií do atmosféry následkem nehody 
nukleárních nebo chemických zařízení, s určením 
místa a času nehody, letových hladin, tratí ATS 
nebo jejich částí, které by mohly být zasaženy, 
a směr pohybu. 

z) činnost humanitárních misí jako jsou ty pod 
záštitou OSN, spolu s postupy a/nebo omezeními, 
které mají vliv na letový provoz, a 

aa) zavedení krátkodobých nouzových opatření 
v případě narušení nebo částečného narušení 
letových provozních služeb a s nimi souvisejících 
podpůrných služeb. 

Poznámka 1: Viz Předpis L 11, ust. 2.31 a Dodatek 
C. 

Poznámka 2: Specifikace týkající se včasného 
zveřejňování informací prostřednictvím NOTAM jsou 
uvedeny v Hlavě 6 Předpisu L 10066. 
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6.3.2.4 Následující informace nesmí být vydávány 
jako NOTAM: 

a) běžné údržbové práce na odbavovací ploše 
a pojezdových drahách, které nemají vliv na 
bezpečné pojíždění letadel, 

b) práce při značení dráhy, může-li být provoz letadel 
bezpečně prováděn na jiných drahách nebo 
používané zařízení může být podle potřeby 
odstraněno, 

c) dočasné překážky v blízkosti letišť/heliportu, které 
nemají vliv na bezpečný provoz letadel, 

d) částečný výpadek světelných prostředků 
letiště/heliportu, jestliže tento výpadek nemá přímý 
vliv na provoz letadel, 

e) částečná dočasná závada ve spojení letadlo-
země, jestliže náhradní kmitočty jsou v provozu 
a je známo, že jsou k dispozici, 

f) nedostatečná služba pro předávání návěstí 
pilotům na odbavovací ploše a pro řízení letadel 
na zemi, 

g) nezpůsobilost označení místa, směru a dalších 
příkazových znaků na letištní pohybové ploše, 

h) paraseskoky za VFR v neřízeném vzdušném 
prostoru (viz ust. 6.3.2.3, písm. m)), ve 
vyhlášených místech nebo uvnitř 
nebezpečných/zakázaných prostorů za 
předpokladu, že seskoky jsou řízeny, 

i) výcvikové činnosti pozemních stanovišť, 
j) nedostupnost záložních a sekundárních systémů, 

pokud nemají přímý provozní dopad, 
k) omezení letištních zařízení nebo všeobecných 

služeb bez provozního dopadu, 
l) národní předpisy neovlivňující všeobecné letectví, 
m) oznámení nebo varování ohledně možných 

omezení, bez jakéhokoli provozního dopadu, 
n) obecné připomínky již publikovaných informací, 
o) dostupnost vybavení pozemních stanovišť bez 

uvedení informací o provozním dopadu na 
vzdušný prostor a uživatele zařízení, 

p) informace o laserových zářeních bez jakéhokoli 
provozního dopadu a ohňostrojích pod 
minimálními letovými výškami, 

q) uzavření částí pohybových ploch ve spojitosti 
s plánovanými místně koordinovanými pracemi, 
trvajícími méně než jednu hodinu, 

r) uzavření, změny, nedostupnost provozu 
letiště/heliportu mimo provozní dobu 
letiště/heliportu, 

s) jiné neprovozní informace obdobného 
krátkodobého charakteru. 

Poznámka: Informace, které souvisí s letištěm a 
jeho okolím a neovlivňují jeho provozní stav, mohou 
být rozesílány místně během brífinků před a během 
letu nebo jiného místního kontaktu se členy letové 
posádky. 

6.3.3 Aktualizace datových sad 

6.3.3.1 Datové sady musí být změnovány nebo 
převydávány v takových pravidelných intervalech, aby 
mohly být udržován v aktuálním stavu. 

6.3.3.2 Trvalé změny a dočasné změny časově 
delšího charakteru (tři měsíce nebo déle) dostupné 
jako digitální data musí být vydávány ve formě úplné 
datové sady nebo podsady, která zahrnuje pouze 
rozdíly oproti předchozí vydané úplné datové sadě. 

6.3.3.3 Pokud jsou dostupné jako úplně převydaná 
datová sada, měly by být vyznačeny rozdíly oproti 
předchozí vydané úplné datové sadě. 

6.3.3.4 Pokud jsou jako digitální data (digitální 
NOTAM) dostupné dočasné změny krátkodobého 
charakteru, měly by používat stejný model leteckých 
informací jako úplná datová sada. 

6.3.3.5 Aktualizace AIP a digitálních datových sad 
musí být synchronizovány. 
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