
MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY 
Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví 

LETECKÝ PŘEDPIS 

L 15 

O LETECKÉ INFORMAČNÍ SLUŽBĚ 

Uveřejněno pod číslem jednacím: 51/2007-910-ILD/6 





5.11.2020 
Změna č. 41 a 42 

 
KONTROLNÍ SEZNAM STRAN 

PŘEDPIS O LETECKÉ INFORMAČNÍ SLUŽBĚ (L 15) 

 

 

Strana Datum Strana Datum 

i / ii 
22.11.2007 

Změna č. 34 
5 - 1 / 5 - 2 

10.9.2020 
Změna č. 8/ČR 

iii / iv 
8.11.2018 

Změna č. 40 
5 - 3 až 5 - 5 

8.11.2018 
Změna č. 40 

1 -1 
10.9.2020 

Změna č. 8/ČR 
6 - 1 

8.11.2018 
Změna č. 40 

1 - 2 až 1 - 5 
8.11.2018 

Změna č. 40 
6 - 2 až 6 - 3 

5.11.2020 
Změna č. 41 

1 - 6 
5.11.2020 

Změna č. 42 
Dod. N – 1 

10.11.2016 
Změna č. 6/ČR 

1 - 7 
8.11.2018 

Změna č. 40 
Dod. N - 2 

10.9.2020 
Změna č. 8/ČR 

1 - 8 
10.9.2020 

Změna č. 8/ČR 
Dod. O - 1 až Dod. O - 3 

10.9.2020 
Změna č. 8/ČR 

1 - 9 
8.11.2018 

Změna č. 40 
Dod. O - 4 

8.11.2018 
Změna č. 40 

2 - 1 / 2 - 2 
10.9.2020 

Změna č. 8/ČR 
Dod. O - 5 až Dod. O - 8 

10.9.2020 
Změna č. 8/ČR 

3 - 1 
10.9.2020 

Změna č. 8/ČR 
Dod. P - 1 až Dod. P - 11 

10.9.2020 
Změna č. 8/ČR 

3 - 2 
8.11.2018 

Změna č. 40 
Dod. Q - 1 až Dod. Q - 3 

10.9.2020 
Změna č. 8/ČR 

4 - 1 
10.9.2020 

Změna č. 8/ČR 
  





ÚVODNÍ ČÁST  PŘEDPIS L 15 

22.11.2007 
 i Změna č. 34 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Ministerstvo dopravy, jako příslušný správní orgán, uveřejňuje dle ustanovení § 102 zákona č. 49/1997 Sb., 
o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů letecký: 

 

 

 

PŘEDPIS O LETECKÉ INFORMAČNÍ SLUŽBĚ 

 

L15 
 

 

 

 

1. V tomto leteckém předpisu je použito textu jednoho dokumentu, a to: 

Annex 15, Aeronautical Information Services 

 Ministerstvo dopravy provedlo redakci shora uvedeného dokumentu tak, aby jednotlivé části textu na sebe 
plynule a systematicky navazovaly. 

 

2. Tam, kde dokument neobsahuje určení adresátů jednotlivých pravidel (práv a povinností) a nositelů 
pravomocí, jsou tito adresáti a nositelé pravomocí uvedeni ve vlastním textu leteckého předpisu. Rovněž 
v případech, kdy se to jeví žádoucím, je vlastní text leteckého předpisu opatřen dalším textem.  

 

3. Pro řešení případných sporů o pravomoc nebo příslušnost je třeba využít příslušných ustanovení platných 
právních předpisů České republiky, zejména pak zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně 
a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů a zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

Datum účinnosti tohoto předpisu je: 22.11.2007. 

 

Datem účinnosti tohoto předpisu se zrušuje, včetně pozdějších změn a oprav, předpis L15 – O letecké 

informační službě, který byl schválen opatřením Ministerstva dopravy č.j. 208/2005-220-SP/4 ze dne 19.4.2005. 



PŘEDPIS L 15  ÚVODNÍ ČÁST 

 
 ii  

ÚČINNOST PŘEDPISU, ZMĚN A OPRAV 

 

Změny Opravy 

Číslo 

změny 
Datum účinnosti 

Datum záznamu 

a podpis 

Číslo 

opravy 
Datum účinnosti 

Datum záznamu 

a podpis 

1-34 22.11.2007 zapracováno    

35 19.11.2009     

36 

1/ČR 
18.11.2010     

2/ČR 8.3.2012 zapracováno    

3/ČR 9.5.2013 zapracováno    

37 

4/ČR 
14.11.2013     

5/ČR 1.5.2014     

38 13.11.2014     

39-A 

6/ČR 
10.11.2016     

7/ČR 9.11.2017     

40 8.11.2018     

8/ČR 10.9.2020     

39-B 5.11.2020     

41 a 42 5.11.2020     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



ÚVODNÍ ČÁST   PŘEDPIS L 15 

  8.11.2018 
  iii  Změna č. 40 

OBSAH 

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN  

ÚVODNÍ USTANOVENÍ i 

ÚČINNOST PŘEDPISU, ZMĚN A OPRAV ii 

OBSAH iii 

Hlava 1  Obecně 1-1 

 1.0 Použitelnost 1-1 

 1.1 Definice 1-1 

 1.2 Jednotné referenční systémy používané v letectví 1-7 

 1.3 Různé zásady 1-9 

Hlava 2 Odpovědnosti a výkon funkce 2-1 

 2.1 Odpovědnosti státu 2-1 

 2.2 Odpovědnosti Letecké informační služby a výkon funkce 2-1 

 2.3 Výměna leteckých dat a leteckých informací 2-2 

 2.4 Autorské právo 2-2 

 2.5 Náhrada nákladů 2-2 

Hlava 3 Správa leteckých informací 3-1 

 3.1 Požadavky na správu informací 3-1 

 3.2 Specifikace jakosti dat 3-1 

 3.3 Potvrzení platnosti a ověřování leteckých dat a leteckých informací 3-1 

 3.4 Detekce chyb dat 3-1 

 3.5 Použití automatizace 3-1 

 3.6 Systém řízení jakosti 3-2 

 3.7 Principy zohledňující lidské činitele 3-2 

Hlava 4 Rozsah leteckých dat a leteckých informací 4-1 

 4.1 Rozsah leteckých dat a leteckých informací  4-1 

 4.2 Metadata 4-1 

Hlava 5 Produkty leteckých informací a letecké informační služby 5-1 

 5.1 Všeobecně  5-1 

 5.2 Letecké informace ve standardizovaném provedení 5-1 

 5.3 Digitální datové sady 5-2 

 5.4 Distribuční služby 5-4 

 5.5 Předletová informační služba 5-4 

 5.6 Poletová informační služba 5-5 

Hlava 6 Aktualizace leteckých informací 6-1 

 6.1 Všeobecné specifikace 6-1 

 6.2 Regulovaný systém řízení leteckých informací (AIRAC) 6-1 

 6.3 Aktualizace produktů leteckých informací 6-1 

  

 



PŘEDPIS L 15  ÚVODNÍ ČÁST 

8.11.2018 
Změna č. 40 iv  

 

ČR:    

Dodatek N Předávání podkladů spadajících do působnosti nařízení Komise (EU) 

č. 73/2010 

Dod. N-1 

 1. Použitelnost Dod. N-1 

 2. Definice Dod. N-1 

 3. Subjekty v ČR podléhající nařízení ADQ Dod. N-1 

 4. Oficiální ujednání Dod. N-1 

Dodatek O Požadavky na předávání podkladů pro zveřejnění informací v publikacích 

Letecké informační služby 

Dod. O-1 

 1. Zkratky Dod. O-1 

 2. Použitelnost Dod. O-1 

 3. Úvod  Dod. O-1 

 4. Všeobecné požadavky na aktualizací informací publikovaných LIS Dod. O-2 

 5. Podklady pro NOTAM Dod. O-3 

 6. Zveřejňování informací o leteckých dnech, soutěžích a jiných akcích Dod. O-4 

 7. Výsadky Dod. O-4 

 8. Zveřejnění informace o postavení, odstranění nebo změně letecké 
překážky 

Dod. O-4 

 9. VFR příručka Dod. O-6 

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

Dod. O-7 

Dodatek P Obsah letecké informační příručky České republiky Dod. P-1 

Dodatek Q Obsah VFR příručky Dod. Q-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

 



HLAVA 1  PŘEDPIS L15 

  10.9.2020 
 1 - 1 Změna č. 8/ČR 

 

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 

konci této Hlavy. 

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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 



HLAVA 2  PŘEDPIS L 15 

  10.9.2020 
 2 - 1 Změna č. 8/ČR 

HLAVA 2 - ODPOVĚDNOSTI A VÝKON FUNKCE 

2.1 Odpovědnosti státu 

2.1.1 Ministerstvo dopravy ČR musí: 

a) poskytovat leteckou informační službu; nebo 

b) dohodnout s jedním nebo více členskými státy 

ICAO společné poskytování služeb; nebo 

c) přenést oprávnění k poskytování letecké 

informační služby na nevládní organizaci za 

podmínky plnění ustanovení tohoto předpisu. 

2.1.1.1 Leteckou informační službu poskytuje pro 
celé území ČR v rozsahu ust. 2.1.3 se souhlasem 
Úřadu pro civilní letectví Řízení letového provozu ČR, 
s.p. 

2.1.1.2 Poskytováním letecké informační služby pro 
území jiného státu v rozsahu ust. 2.1.3 může pověřit 
Řízení letového provozu ČR, s.p. pouze Úřad pro 
civilní letectví. Úřad pro civilní letectví může 
dohodnout s příslušným úřadem jiného státu/států 
společné poskytování letecké informační služby. 

2.1.1.3 Přenesení oprávnění k částečnému 
poskytování letecké informační služby na jinou 
organizaci může provést pouze Úřad pro civilní 
letectví na základě získání potřebných znalostí 
o kvalifikaci žadatele a na základě písemné dohody 
mezi žadatelem a Řízením letového provozu ČR, s.p. 

2.1.1.4 Vydáváním informací o vzniku a pominutí 
nebezpečných podmínek způsobených sněhem, 
ledem nebo vodou původem ze sněhu na pohybových 
plochách letišť formou SNOWTAM pověřuje Úřad pro 
civilní letectví provozovatele letišť. Ti jsou povinni 
předat SNOWTAM, zpracovaný podle Doplňku 4 
Předpisu L 10066, jako zprávu pro AFTN k dopravě 
příslušné podací stanici AFTN Řízení letového 
provozu ČR, s.p., která je rozešle na adresy 
stanovené střediskem Letecké informační služby. 

Poznámka: Uvedené informace budou 
zveřejňovány formou SNOWTAM v zimním období, 
tj. od 1. 11. do 30. 4. Pokud uvedené podmínky 
nastanou blízko těchto dat, bude zahájeno vydávání 
SNOWTAM nebo bude v jejich vydávání 
pokračováno. 

2.1.2  Ministerstvo dopravy ČR je odpovědné za to, 
že poskytování leteckých dat a leteckých informací 
pokrývá celé území státu a ty oblasti mimo stát, pro 
které je stát zodpovědný za poskytování letových 
provozních služeb. 

2.1.3 Ministerstvo dopravy ČR je odpovědné za 
poskytovaná letecká data a letecké informace dle 
ust. 2.1.2. Letecká data a letecké informace vydávané 
pro stát nebo v jeho zastoupení musí být jasně 
označené, že jsou poskytnuté z pověření státu, bez 
ohledu na formát, ve kterém jsou poskytovány. 

2.1.4  Ministerstvo dopravy ČR musí zajistit, že 
poskytnutá letecká data a letecké informace 
odpovídají jakosti požadované ust. 3.2.  

2.1.5 Ministerstvo dopravy ČR musí zajistit, že jsou 
ustanoveny formální dohody mezi původci leteckých 
dat a leteckých informací a leteckou informační 
službou v souvislosti s včasným a úplným 
poskytováním leteckých dat a leteckých informací. 

Poznámka: Rozsah leteckých dat a leteckých 
informací, které by byly předmětem formálních dohod, 
je uveden v Hlavě 4 tohoto předpisu. 

2.2 Odpovědnosti Letecké informační služby 

a výkon funkce 

2.2.1 Letecká informační služba musí zajistit, aby 
letecká data a letecké informace nutné pro 
bezpečnost, pravidelnost a hospodárnost letového 
provozu byly dány k dispozici ve formě vyhovující 
provozním požadavkům komunity ATM, včetně: 

a) osobám, které se účastní letového provozu včetně 

letových posádek, plánování letů a letových 

simulátorů, 

b) stanovištím letových provozních služeb 

odpovědným za letovou informační službu a za 

služby odpovědné za předletové informace. 

Poznámka: Popis komunity ATM je obsahem 
dokumentu ICAO Global ATM Operational Concept 
(Doc 9854). 

2.2.2 Letecká informační služba musí získávat, 
soustřeďovat nebo shromažďovat, editovat, 
formátovat, vydávat/ukládat a rozesílat letecká data 
a letecké informace/data z celého území státu stejně 
tak z těch oblastí mimo území státu, kde je stát 
odpovědný za poskytování letových provozních 
služeb. Letecká data a letecké informace musí být 
poskytovány jako produkty leteckých informací. 

Poznámka: Letecká informační služba může 
vykonávat i funkci původce. 

2.2.3 Tam, kde není zajištěna letecká informační 
služba po dobu 24 hodin, musí být tato služba 
zajištěna po celou dobu letu letadla v prostoru 
působnosti letecké informační služby, prodlouženou 
o období nejméně dvou hodin před a po této době. 
Tato služba musí také být k dispozici v čase 
vyžádaném příslušnou pozemní službou.  

2.2.4 Letecká informační služba je povinna 
přijmout letecká data a letecké informace pro 
poskytování předletové informační služby a informací 
potřebných za letu: 

a) od leteckých informačních služeb jiných států, a 

b) z jiných zdrojů, které mohou být k dispozici. 

Poznámka: Jeden z takových zdrojů je uveden 
v ust. 5.6 tohoto Předpisu. 
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2.2.5 Letecká data a letecké informace obdržené 
podle ust. 2.2.4 a), jsou-li dále rozesílány, musí být 
jasně označeny svým původem. 

2.2.6 Letecká data a letecké informace získané 
podle ust. 2.2.4 b) musí být, je-li to možné, před 
rozesíláním ověřeny. Pokud je nelze ověřit a budou 
rozesílány, musí být označeny jako neověřené. 

2.2.7 Letecká informační služba je povinna dávat 
urychleně k dispozici leteckým informačním službám 
ostatních států jakákoli letecká data a letecké 
informace potřebné pro bezpečnost, pravidelnost 
a hospodárnost letového provozu, které si tyto služby 
pro zajištění požadavku ust. 2.2.1 vyžádají. 

2.3 Výměna leteckých dat a leteckých 

informací 

2.3.1 Všechny části produktů leteckých informací 
poskytovaných jinými státy jsou zasílány Letecké 
informační službě Řízení letového provozu ČR, s. p. 
Ta je rovněž oprávněná projednávat a vyřizovat 
žádosti o poskytování leteckých dat a leteckých 
informací vydaných jinými státy.  

2.3.2 Mezi Leteckou informační službou poskytující 
letecká data a letecké informace a jejími uživateli by 
měla být v souvislosti s poskytovanými službami 
uzavřena formální dohoda. 

Poznámka: Poradenský materiál týkající se 
formálních dohod je uveden v dokumentu ICAO 
Aeronautical Information Services Manual (Doc 8126). 

2.3.3 Působnost Letecké informační služby Řízení 
letového provozu ČR, s.p. a Mezinárodní kanceláře 
NOTAM je pro celé území České republiky. 

2.3.4 Letecká informační služba musí uspořádat 
vydávání a příjem NOTAM tak, aby vyhovovalo 
provozním požadavkům distribuce po telekomunikační 
síti. 

2.3.5 Pro usnadnění mezinárodní výměny 
leteckých dat a leteckých informací se zavádí, podle 
možností, přímé spojení mezi leteckými informačními 
službami. 

2.3.6 S výjimkou případů uvedených v ust. 2.3.8 
musí dát Letecká informační služba Řízení letového 
provozu ČR, s. p. k dispozici jeden výtisk každého 
z následujících produktů leteckých informací (je-li k 
dispozici), podle požadavku letecké informační služby 
smluvního státu ICAO, ve vzájemně dohodnuté formě 
bez poplatku i v případě, že byla 
vydáváním/ukládáním a distribucí státem pověřena 
nevládní organizace: 

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

b) Letecké informační oběžníky (AIC); 

c) NOTAM; a 

d) Letecké mapy. 

2.3.7 V zájmu zachování bezpečnosti je žádoucí, 
aby se výměna více než jednoho výtisku jednotlivých 
částí produktů leteckých informací a jiných leteckých 
dokumentů včetně těch, které obsahují letecké zákony 

a předpisy, řídila dvoustrannými dohodami 
uzavřenými mezi zúčastněnými smluvními státy ICAO 
a subjekty. 

2.3.8 Pokud jsou letecké informace a letecká data 
ve formě souborů digitálních dat, které má letecká 
informační služba používat, musí být poskytnuty na 
základě dohody mezi dotčenými smluvními státy. 

Poznámka: Záměrem je, aby měly státy přístup 
k zahraničním datům, za účelem uvedeným v ust. 
2.2.4. 

2.3.9 Získání leteckých dat a leteckých informací 
včetně částí produktů leteckých informací a dalších 
leteckých dokumentů včetně leteckých zákonů a 
předpisů státem, který není smluvním státem ICAO 
nebo jinými subjekty, by mělo být upraveno 
samostatnou dohodou mezi zúčastněnými smluvními 
státy ICAO a subjekty. 

2.3.10 Pro poskytování datových souborů mohou 
být používána globálně interoperabilní letecká data 
a modely pro výměnu informací. 

Poznámka 1: Specifikace týkající se globálně 
interoperabilních modelů pro výměnu leteckých 
informací a výměnu dat jsou uvedeny v Předpisu L 
10066. 

Poznámka 2: Poradenský materiál ke globálně 
interoperabilním modelům pro výměnu leteckých 
informací a výměnu dat je k nalezení v dokumentu 
ICAO Aeronautical Information Services Manual (Doc 
8126). 

2.4 Autorské právo 

Poznámka: Z důvodu ochrany investic jakož 
i k zajištění lepšího řízení jejich využívání, může 
Letecká informační služba uplatnit autorské právo na 
své produkty v souladu s národními zákony. 

2.4.1 Jakýkoliv produkt leteckých informací jiného 
státu, získaný dle ust. 2.3, který je chráněn autorským 
právem státu původu a vydávající letecká informační 
služba tento produkt takto označila, nesmí Letecká 
informační služba Řízení letového provozu ČR, s. p. 
poskytnout třetí straně bez upozornění, že produkt je 
chráněn autorským právem. 

2.4.2 Pokud jsou letecké informace a letecká data 
poskytovány v souladu s ust. 2.3.8, nesmí přijímající 
stát poskytnout soubory digitálních dat poskytujícího 
státu žádné třetí straně bez souhlasu poskytujícího 
státu. 

2.5 Náhrada nákladů 

2.5.1 Režijní náklady na shromažďování 
a zpracování leteckých dat a leteckých informací jsou 
zahrnuty do nákladové báze letištních poplatků 
a poplatků za letové navigační služby v souladu 
s principy uvedenými v dokumentu ICAO Policies on 
Charges for Airports and Air Navigation Services (Doc 
9082). 

Poznámka: Cena pro individuálního zákazníka 
jednotlivých produktů leteckých informací Letecké 
informační služby Řízení letového provozu ČR, s. p. je 
založena na nákladech za tisk papírových výtisků, na 
výrobu elektronického media a nákladů na distribuci. 
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HLAVA 3 - SPRÁVA LETECKÝCH INFORMACÍ

3.1 Požadavky na správu informací 

3.1.1 Zdroje a procesy pro správu informací 
zřízené Leteckou informační službou Řízení letového 
provozu ČR, s. p. musí být odpovídající k zajištění 
včasného sběru, zpracování, uložení, integrace, 
výměny a poskytování leteckých dat a leteckých 
informací se zajištěnou úrovní jakosti v rámci celého 
systému ATM. 

3.2 Specifikace jakosti dat 

3.2.1 Přesnost dat 

Řád přesnosti leteckých dat musí být v souladu se 
zamýšleným použitím. 

Poznámka: Specifikace týkající se řádu 
přesnosti (včetně úrovně spolehlivosti) leteckých dat 
jsou uvedeny v Doplňku 1 Předpisu L 10066.  

3.2.2 Rozlišení dat 

Rozlišení leteckých dat musí být přiměřené skutečné 
přesnosti dat. 

Poznámka 1: Specifikace týkající se rozlišení 
leteckých dat jsou uvedeny v  Doplňku 1 Předpisu L 
10066.  

Poznámka 2: Rozlišení dat obsažených v databázi 
může být stejné nebo lepší než publikované rozlišení. 

3.2.3 Integrita dat 

3.2.3.1 Integrita leteckých dat musí být zachována 
po celou dobu zpracování dat od zdroje po distzribuci 
k dalšímu zamýšlenému uživateli.  

Poznámka: Specifikace týkající se Klasifikace 
integrity související s leteckými daty jsou uvedeny v  
Doplňku 1 Předpisu L 10066.  

3.2.3.2 Na základě příslušné klasifikace integrity 
musí být zavedeny postupy s cílem: 

a) pro běžná data: zamezit poškození dat po celou 
dobu jejich zpracování; 

b) pro význačná data: zajistit, že nedojde 
k poškození dat v žádné fázi celého procesu, 
což může dle potřeby zahrnovat i další procesy 
k vypořádání se s možnými riziky v celé 
architektuře systému a dalšímu zajištění integrity 
dat této úrovně; a 

c) pro kritická data: zajistit, že nedojde k poškození 
dat v žádné fázi celého procesu, včetně dalších 
procesů zajišťujících integritu k úplnému 
potlačení vlivů vad zjištěných v rámci zevrubné 
analýzy celé architektury systému, 
představujících možná rizika pro integritu dat; 

3.2.4 Sledovatelnost dat  

Sledovatelnost leteckých dat musí být zajištěna a 
zachována po celou dobu jejich použití.  

3.2.5 Včasnost dat  

Včasnost musí být zajištěna prostřednictvím zahrnutí 
omezení doby účinnosti datových prvků.  

Poznámka 1: Tato omezení se mohou pojit 
s jednotlivými datovými prvky nebo datovými soubory.  

Poznámka 2: Pokud je pro datový soubor 
stanovena doba účinnosti, bude se počítat jako data 
účinnosti pro všechny jednotlivé datové prvky.  

3.2.6 Úplnost dat  

Úplnost leteckých dat musí být zajištěna s cílem 
podpořit zamýšlené použití.  

3.2.7 Formát dat  

3.2.7.1 Formát doručených dat musí být dostatečný 
k zajištění toho, aby data byla interpretována 
způsobem odpovídajícím jejich zamýšlenému použití. 

3.3 Potvrzení platnosti a ověřování leteckých 

dat a leteckých informací 

3.3.1 Materiál, který má být vydán jako součást 
produktu leteckých informací, musí být před předáním 
letecké informační službě důkladně prověřen, aby se 
zajistilo, že obsahuje všechny potřebné informace a 
že ty jsou v podrobnostech správné.  

3.3.2 Letecká informační služba musí ustanovit 
postupy pro potvrzení platnosti a ověřování, které 
zajistí, že v návaznosti na obdržení leteckých dat 
a leteckých informací jsou splněny požadavky na 
jakost. 

3.4 Detekce chyb dat 

3.4.1 Techniky detekce chyb digitálních dat musí 
být používány během přenosu a/nebo uložení 
leteckých dat a souborů digitálních dat. 

3.4.2 Techniky detekce chyb digitálních dat musí 
být používány, aby se udržely úrovně integrity 
stanovené v ust. 3.2.3. 

Poznámka: Podrobné specifikace týkající se 
technik detekce chyb digitálních dat jsou obsaženy 
v Předpisu L 10066. 

3.5 Použití automatizace 

3.5.1 Cílem použití automatizace je zajistit jakost, 
výkonnost a finanční efektivnosti letecké informační 
služby.  
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Poznámka: Poradenský materiál pro vývoj 
databází a ustanovení služeb pro výměnu dat je 
k nalezení v dokumentu ICAO Aeronautical 
Information Services Manual (Doc 8126). 

3.5.2 Pokud jsou zaváděny automatizované 
procesy a při identifikaci rizik přijímána zmírňující 
opatření, musí být náležitá pozornost věnována 
integritě dat a informací. 

Poznámka: V případě neočekávaného chování 
systémů mohou automatizované procesy vnášet rizika 
změny integrity dat a informací. 

3.5.3 Pro zajištění souladu s požadavky na jakost 
dat musí automatizace: 

a) umožňovat digitální výměnu leteckých dat mezi 
všemi složkami, které se účastní řetězce 
zpracování dat; a 

b) využívat modely pro výměnu leteckých informací 
a modely pro výměnu dat navržené za účelem 
globální interoperability. 

3.6 Systém řízení jakosti 

3.6.1 Musí být zaveden a udržován systém řízení 
jakosti, který zahrnuje všechny funkce letecké 
informační služby, uvedené v ust. 2.2. Vykonávání 
systému řízení jakosti musí být prokazatelné v každé 
fázi činnosti. 

Poznámka: Poradenský materiál je obsažen 
v dokumentu ICAO Manual on the Quality 
Management System for Aeronautical Information 
Services (Doc 9839) (jeho vytvoření se plánuje 
na listopad 2019). 

3.6.2 Řízení jakosti by mělo být uplatňováno na 
celý datový řetězec leteckých informací od jejich 
vzniku až po jejich rozesílání dalšímu zamýšlenému 
uživateli s přihlédnutím k jejich zamýšlenému použití. 

3.6.3 V zájmu zachování bezpečnosti je žádoucí, 
aby systém řízení jakosti zavedený v souladu 
s ust. 3.6.1 byl v souladu s normami ověřování jakosti 
série 9000 dle Mezinárodní organizace pro 
standardizaci (ISO) a certifikovaný akreditovaným 
certifikačním orgánem. 

3.6.4 V souvislosti se zavedením systému řízení 
jakosti musí být pro každou funkci stanoveny 
požadovaná způsobilost a související znalosti, 

dovednosti a schopnosti. Personál určený 
k vykonávání těchto funkcí musí projít odpovídajícím 
výcvikem. Musí být zaveden proces, který zajistí, že je 
personál způsobilý k vykonávání konkrétně 
přidělených funkcí. Musí být vedeny příslušné 
záznamy, které prokáží kvalifikovanost personálu. 
Musí být zavedeno počáteční a periodické hodnocení, 
při kterém personál prokáže požadované dovednosti 
a způsobilost. Periodické hodnocení personálu musí 
být použito jako prostředek k zjištění a nápravě 
nedostatků znalostí, dovedností a schopností. 

3.6.5 Každý systém řízení jakosti musí obsahovat 
nezbytnou politiku přístupu, procesy a postupy, včetně 
postupů pro použití metadat, které zajistí a ověří 
sledovatelnost leteckých dat v datovém řetězci 
leteckých informací a umožní tak odhalení hlavní 
příčiny zjištěných odchylek nebo chyb, jejich opravení 
a informování dotčených uživatelů. 

3.6.6 Stanovený systém řízení jakosti musí 
uživatelům poskytnout potřebné ujištění a důvěru, že 
rozesílané letecká data a letecké informace vyhovují 
požadavkům na jakost leteckých dat. 

3.6.7 Musí být přijata všechna nezbytná opatření 
pro sledování souladu se systémem řízení jakosti.  

3.6.8 Prokázání souladu s aplikovaným systémem 
řízení jakosti musí být prostřednictvím auditu. Je-li 
zjištěna neshoda, musí se bez zbytečných odkladů 
určit postup k nápravě nesouladu nebo jeho příčiny. 
Všechna zjištění auditu a kroky k nápravě musí být 
evidovány a vhodně zdokumentovány. 

3.7 Principy zohledňující lidské činitele 

3.7.1 Organizace leteckých informačních služeb 
stejně jako forma, obsah, zpracování a distribuce 
leteckých dat a leteckých informací musí brát v úvahu 
principy zohledňující lidské činitele, které usnadní 
jejich optimální využití. 

3.7.2 V případě, že je požadována vzájemná lidská 
vazba, musí být věnována náležitá pozornost integritě 
informací a v případě, že jsou zjištěna rizika, jsou 
přijaty kroky, které je zmírňují. 

Poznámka: Toho může být dosaženo 
prostřednictvím návrhu systémů, provozními postupy 
nebo zlepšením provozního prostředí. 

 
 
 
 
 
 
 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
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HLAVA 4 - ROZSAH LETECKÝCH DAT A LETECKÝCH INFORMACÍ 

Poznámka: Rozsah leteckých dat a leteckých 
informací poskytuje minimální požadavky pro podporu 
produktů leteckých informací, leteckých informačních 
služeb, leteckých navigačních databází, aplikací 
v letectví a systémů ATM. 

4.1 Rozsah leteckých dat a leteckých 

informací 

4.1.1 Letecká data a letecké informace, které mají 
být přijímány a spravovány leteckou informační 
službou, musí zahrnovat nejméně následující 
podoblasti: 

a) národní předpisy, pravidla a postupy; 

b) letiště a heliporty; 

c) vzdušný prostor; 

d) tratě ATS; 

e) postupy pro let podle přístrojů; 

f) radionavigační prostředky/systémy; 

g) překážky; 

h) terén; a 

i) geografické informace. 

Poznámka 1: Podrobné specifikace týkající se 
obsahu každé podoblasti jsou uvedeny v Doplňku 1 
Předpisu L 10066. 

Poznámka 2: Původcem leteckých dat a leteckých 
informací v každé oblasti může být více než jedna 
organizace nebo úřad. 

4.1.2 Pořizování a předávání leteckých dat musí 
být v souladu s klasifikací přesnosti a integrity 
požadovanou pro splnění potřeb koncového uživatele 
leteckých dat. 

Poznámka: Specifikace týkající se klasifikace 
přesnosti a integrity v souvislosti s leteckými daty jsou 
obsaženy v Doplňku 1 Předpisu L 10066. 

4.2 Metadata 

4.2.1 Metadata musí být shromažďována kvůli 
zpracování leteckých dat a jejich výměně.  

4.2.2 Shromážděná metadata musí být používána 
v datovém řetězci leteckých informací, od vzniku po 
distribuci dalšímu zamýšlenému uživateli. 

Poznámka: Podrobné specifikace týkající se 
metadat jsou obsaženy v Předpisu L 10066. 
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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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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.  



PŘEDPIS L 15  HLAVA 6 

5.11.2020 
Změna č. 41 6 - 2 

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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DODATEK N – PŘEDÁVÁNÍ PODKLADŮ SPADAJÍCÍCH DO PŮSOBNOSTI  
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) Č. 73/2010 

1. Použitelnost 

Tento dodatek stanovuje subjekty v ČR podléhající 
nařízení Komise (EU) č. 73/2010, kterým se stanoví 
požadavky na jakost leteckých dat a leteckých 
informací pro jednotné evropské nebe (dále jen 
„nařízení ADQ“), a vymezuje požadavky na procesy 
při pořizování, vytváření, uchovávání, zpracovávání, 
přenosu a distribuci leteckých dat a leteckých 
informací a zacházení s nimi. 

2. Definice 

2.1 Viz ust 1.1 tohoto předpisu a článek 3 nařízení 
ADQ.  

3. Subjekty v ČR podléhající nařízení ADQ  

3.1 Identifikované subjekty 

Subjekty, které lze podle článku 2 nařízení ADQ 
identifikovat jako strany, na něž se vztahují požadavky 
stanovené tímto nařízením (dále jen „ADQ strana“), 
jsou uvedeny v tabulce N-1. 

3.2 Ostatní subjekty 

Ostatní subjekty, které se podílí na pořizování, 
vytváření, uchovávání, zpracovávání, přenosu a 
distribuci leteckých dat a leteckých informací a 
zachází s nimi, se identifikují jako ADQ strana podle 
schématu uvedeného na obr. N-1. 

4. Oficiální ujednání 

Subjekty v ČR podléhající nařízení ADQ dle ust. 3 
tohoto dodatku musí při vzájemné výměně leteckých 
dat a/nebo leteckých informací uzavřít oficiální 
ujednání v souladu s nařízením ADQ. Oficiální 
ujednání musí být uzavřeno ve formě dvoustranné 
dohody o poskytování dat a jeho obligatorními 
náležitostmi jsou: 

a) označení smluvních stran; 

b) rozsah poskytovaných leteckých dat a/nebo 
leteckých informací; 

c) požadavky na přesnost, rozlišení a integritu pro 
každou předávanou datovou položku; 

d) nezbytné způsoby prokázání, že poskytovaná data 
splňují specifikované požadavky; 

e) opatření, které je třeba učinit v případě zjištění 
chyby nebo neúplnosti poskytovaných dat; 

f) minimální kritéria pro oznamování změn dat 
v rozsahu: 

 - kritéria pro určení včasnosti poskytování dat na 
základě důležitosti změny pro funkčnost nebo 
bezpečnost, 

 - jakékoli předcházející oznámení očekávaných 
změn, 

 - prostředky, které je třeba přijmout pro 
oznamování, 

g) strana odpovědná za dokumentování dat; 

h) prostředky pro řešení jakýchkoli potenciálních 
nejednoznačností způsobených v případech, kdy 
se používají různé formáty pro výměnu leteckých 
dat a/nebo leteckých informací; 

i) jakákoli omezení v používání dat; 

j) požadavky na zpracování zpráv o jakosti 
poskytovatelem dat s cílem usnadnit ověřování 
jakosti dat jejich uživateli; 

k) požadavky na metadata; 

l) požadavky pro nepředvídané události týkající se 
kontinuity poskytování dat. 

Konkrétní obsah výše jmenovaných položek a) až l) 
lze v rámci jednotlivých oficiálních ujednání 
modifikovat, a to s ohledem na povahu spolupráce při 
výměně leteckých dat a/nebo leteckých informací mezi 
dotčenými subjekty.  
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Tabulka N-1. ADQ strany  

ADQ strana Poznámka 

Ministerstvo dopravy – odbor civilního letectví Poskytovatel dat i schvalující subjekt 

Úřad pro civilní letectví Poskytovatel dat i schvalující subjekt 

Ministerstvo obrany Poskytovatel dat i schvalující subjekt 

Řízení letového provozu s. p. Poskytovatel dat i poskytovatel letecké 
informační služby 

Letiště Praha/Ruzyně Poskytovatel dat 

Letiště Praha/Vodochody Poskytovatel dat 

Letiště Brno/Tuřany Poskytovatel dat 

Letiště Ostrava/Mošnov Poskytovatel dat 

Letiště Karlovy Vary Poskytovatel dat 

Letiště Kunovice Poskytovatel dat 

Letiště Pardubice Poskytovatel dat 

Heliporty HEMS s IFR provozem Poskytovatel dat 

Vojenské základny publikované v AIP ČR Poskytovatel dat 

Ostatní letiště s postupy IFR publikovanými v AIP ČR Poskytovatel dat 

Poskytovatel zajišťující tvorbu letových postupů Poskytovatel dat 

 

 
 

Obr. N-1 Diagram pro identifikace subjektů podléhajících nařízení ADQ 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Řízení letového provozu Č.R. s.p., Sekce AIM - Letecká informační služba, Navigační 787, 252 61 Jeneč 
NOF: TEL: 220 374 311, 220 374 312, TEL 220 374 253 AFTN: LKPRYNYX  

PUBLIKACE: TEL: 220 372 825, KARTOGRAFIE: TEL: 220 372 832, PUBLIKACE A KARTOGRAFIE: E-MAIL: PODKLADYLIS@ANS.CZ 
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DODATEK P - OBSAH LETECKÉ INFORMAČNÍ PŘÍRUČKY ČESKÉ REPUBLIKY 

1. Zkratky 

 

AFTN Letecká pevná telekomunikační síť 

AIC Letecký informační oběžník 

AIP Letecká informační příručka 

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

datech) 

AMDT Změna (Letecké informační příručky) 

ANC Letecká mapa ICAO 1: 500 000 

ICAO Mezinárodní organizace pro civilní letectví 

LZS Letecká záchranná služba 

MD-OCL Ministerstvo dopravy, Odbor civilního letectví 

MO Ministerstvo obrany 

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. 

PAIS Poskytovatel AIS (letecké informační služby) 

PATS Poskytovatel ATS 

PCOM Poskytovatel komunikačních služeb 

PLET Provozovatel letiště 

PHEL Provozovatel heliportu 

PMET Poskytovatel meteorologické služby 

PSLC Provozovatel sportovních leteckých činností 

PZAŘ Provozovatel zařízení 

RCC Rescue Coordination Centre (záchranné koordinační středisko) 

ŘLP Řízení letového provozu ČR, s.p. 

SAR Search and Rescue Service (služba pátrání a záchrany) 

SUP Supplement (Letecké informační příručky) 

ÚCL Úřad pro civilní letectví 

ÚZPLN Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod 

 

 

 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
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2. Obsah AIP ČR 

2.1 ÚVOD 
 
2.1.1 Pokud je ve sloupci 2 (Dodavatel podkladu) v ust. 2.2 uvedeno více subjektů, priorita odpovědnosti se odvíjí od 
pořadí. Je-li uvedena spojka „nebo“, je pozice subjektů rovnocenná. 
 
2.1.2 Pokud není sloupec 3 (Schvalovatel podkladu) v ust. 2.2 vyplněn, zasílá dodavatel podklady pro změnu AIP 
přímo k publikaci PAIS. 
 
2.1.3 Pokud jsou ve sloupci 4 (Koordinace) v ust. 2.2 stanoveny subjekty, se kterými je nutno podklad zkoordinovat, je 
dodavatel podkladu zodpovědný za koordinaci s uvedenými subjekty před zasláním podkladů k publikaci. V případě, že 
se jedná o změnu na rozhraní prostoru zodpovědnosti, předpokládá se koordinace mezi subjekty zodpovědnými za 
poskytování ATS v daných prostorech. 
 
2.1.4 V případě vojenských letišť, vojenských leteckých pozemních zařízení a leteckých služeb zabezpečovaných 
Armádou ČR se subjektem odpovědným za předložení podkladu (PLET, PHEL, PATS, PMET, PCOM, PZAŘ, atd.) vždy 
rozumí Armáda ČR (místně příslušný vojenský útvar). Schvalujícím subjektem, je-li tak v tomto dodatku stanoveno, je v 
tomto případě Velitelství vzdušných sil nebo Ministerstvo obrany, přičemž se uplatňuje ust. 4.1.3.1 Dodatku O. 
 
2.1.5  V případě vojenského letiště, na kterém byl rozhodnutím ÚCL schválen civilní provozovatel, předkládá tento 
provozovatel podklady pouze za skutečnosti (služby), které jsou v jeho odpovědnosti, a to schvalovateli (vyjma případů 
odpovídajících ust. 2.1.2), nebo prostřednictvím Armády ČR (místně příslušného vojenského útvaru) podle ust. 2.1.4, 
v souladu se smlouvou, kterou má tento provozovatel uzavřenou s Ministerstvem obrany. 
 
2.1.6 V případě vyhrazování prostorů pro vojenské účely, které byly rozhodnutím (vyhláškou opatření obecné povahy) 
ÚCL schváleny, se subjektem odpovědným za předložení podkladu vždy rozumí MO. 
 

2.2 TABULKY 

Upozornění: Odkazy na související informace jsou uvedeny pouze pro orientaci a nemusí postihovat všechny vztahy 
mezi informacemi uvedenými v AIP. Neobsahují také odkazy na související informace uvedené v AIC, AIP SUP a 
NOTAM. 

Část 1 - Všeobecné údaje (GEN) 

Název obsahové části Letecké informační příručky Odpovědný subjekt Koordinace 

Dodavatel 

podkladu 

Schvalovatel 

podkladu 

1 2 3 4 

GEN 0.1 Úvod  PAIS   

příslušné dokumenty ICAO MD-OCL    

GEN 0.2 Záznam o AIP AMDT PAIS   

GEN 0.3 Záznam o AIP SUP PAIS   

GEN 0.4 Kontrolní seznam platných stran Letecké 

informační příručky 

PAIS   

GEN 0.5 Seznam ručních oprav Letecké informační 

příručky 

PAIS   

GEN 0.6 Obsah první části PAIS   

GEN 1 Národní pravidla a požadavky   

GEN 1.1 Pověřené orgány/organizace   

změna všech údajů (přidání, zrušení orgánu nebo 

organizace, změna názvu orgánu/organizace) 

MD-OCL    

pouze změna adresy orgánu/organizace příslušný 

orgán/ 

organizace  

  

GEN 1.2 Vstup, tranzit a odlet letadla   

změna všech údajů MD-OCL    

změna tel., fax., a telex. čísel RCC, středisek letecké 

záchranné služby 
(Nutno zohlednit i v GEN 3.6.) 

RCC   

GEN 1.3 Vstup, tranzit a výstup cestujících  

a posádky 

MD-OCL    

GEN 1.4 Vstup, tranzit a výstup nákladu MD-OCL    
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Název obsahové části Letecké informační příručky Odpovědný subjekt Koordinace 

Dodavatel 

podkladu 

Schvalovatel 

podkladu 

1 2 3 4 

GEN 1.5 Palubní přístroje, vybavení a letová 

dokumentace 

MD-OCL, 

ÚCL, PATS  

MD-OCL   

GEN 1.6 Souhrn národních pravidel a mezinárod-

ních dohod/úmluv 

(Nutno zohlednit i v GEN 1.7.) 

MD-OCL    

GEN 1.7 Rozdíly od ICAO standardů, doporučení a 

postupů 

(Nutno zohlednit i v GEN 1.6.) 

MD-OCL    

GEN 2 Tabulky a kódy   

GEN 2.1 Měřicí systém, označení letadel, svátky   

GEN 2.1.1 Měřicí jednotky MD-OCL, 

ÚCL 

MD-OCL   

GEN 2.1.2 Časový referenční systém MD-OCL    

GEN 2.1.3 Horizontální referenční systém MD-OCL    

GEN 2.1.4 Vertikální referenční systém MD-OCL   

GEN 2.1.5 Státní příslušnost letadla a rejstříkové značky MD-OCL   

GEN 2.1.6 Státní svátky MD-OCL    

GEN 2.2 Zkratky používané v publikacích letecké 

informační služby 

PAIS   

GEN 2.3 Mapové symboly (značky) PAIS   

GEN 2.4 Směrovací značky  MD-OCL    

GEN 2.5 Seznam radionavigačních zařízení    

identifikační označení, jméno stanice, druh zařízení 
 
(Nutno zohlednit i v: 
Traťová: ENR 4.1, ENR 3.1,2,3, mapy ENR 6.1-ERC-LOWER, 
ENR 6.1-ERC-UPPER, 6.7-RFC 
Letištní: LKxx AD 2.19, LKxx AD 2.22 (SID, STAR), mapy AD 2-
LKxx RNAV SID, RNAV STAR, VFRC, LKxx AD 2-19, 37; LKxx AD 
3.18, LKxx AD 3.21 (SID, STAR), mapy LKxx AD 3-19, 31, 35, 37, 
39) 

PZAŘ   

označení, zda zařízení slouží traťovému (E), letištnímu (A) 
nebo obojímu (AE) účelu. 
 
E – musí být v ENR 4.1  
A – musí být v LKxx AD 2.19 (LKxx AD 3.18) 
AE – musí být v ENR 4.1 i v LKxx AD 2.19 (LKxx AD 3.18) 

PZAŘ  PATS 

GEN 2.6 Převody měřicích jednotek MD-OCL, 

ÚCL  

MD-OCL   

GEN 2.7 Východ/západ Slunce PMET nebo 

PAIS 

  

GEN 3 Služby  

GEN 3.1 Letecké informační služby    

GEN 3.1.1 Odpovědná služba ÚCL   

prohlášení, které se týká dokumentů ICAO, na jejichž 
základě je služba poskytována a odvolávku na místo 
v Letecké informační příručce, kde jsou uvedeny rozdíly, 
pokud nějaké jsou  

MD-OCL    

GEN 3.1.2 Prostor působnosti Letecké informační služby ÚCL   

GEN 3.1.3 Letecké publikace PAIS   

GEN 3.1.4 Systém regulovaných informací (AIRAC) PAIS   

GEN 3.1.5 Předletová informační služba na letištích/ 

heliportech 

PATS nebo 

PAIS 

  

GEN 3.1.6 Elektronická data terénu a překážek Správce 

databáze * 

  

GEN 3.2 Letecké mapy    

GEN 3.2.1 Odpovědná služba/služby MD-OCL    
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Název obsahové části Letecké informační příručky Odpovědný subjekt Koordinace 

Dodavatel 

podkladu 

Schvalovatel 

podkladu 

1 2 3 4 

prohlášení, které se týká dokumentů ICAO, na jejichž 
základě je služba poskytována a odvolávku na místo 
v Letecké informační příručce, kde jsou uvedeny rozdíly, 
pokud nějaké jsou 

MD-OCL    

GEN 3.2.2 Udržování map PAIS   

GEN 3.2.3 Úprava prodeje PAIS   

GEN 3.2.4 Mapové řady k dispozici PAIS   

GEN 3.2.5 Seznam leteckých map k dispozici PAIS   

GEN 3.2.6 Rejstřík k Letecké mapě světa (WAC) – ICAO 

1:1 000 000  

PAIS   

GEN 3.2.7 Topografické mapy MD-OCL    

GEN 3.2.8 Opravy map, které nejsou součástí Letecké 

informační příručky 

PAIS   

GEN 3.3 Letové provozní služby    

GEN 3.3.1 Odpovědná služba ÚCL   

prohlášení, které se týká dokumentů ICAO, na jejichž 
základě je služba poskytována a odvolávku na místo 
v Letecké informační příručce, kde jsou uvedeny rozdíly, 
pokud nějaké jsou 

MD-OCL    

GEN 3.3.2 Oblast odpovědnosti ÚCL   

GEN 3.3.3 Druhy služeb PATS ÚCL  

GEN 3.3.4 Koordinace mezi provozovatelem a letovou 

provozní službou 

PATS ÚCL  

GEN 3.3.5 Minimální letová výška ÚCL    

GEN 3.3.6 Seznam adres stanovišť letových provozních 

služeb 

PATS   

GEN 3.4 Spojovací služby    

GEN 3.4.1 Odpovědná služba ÚCL   

prohlášení, které se týká dokumentů ICAO, na jejichž 
základě je služba poskytována a odvolávka na místo 
v Letecké informační příručce, kde jsou uvedeny rozdíly, 
pokud nějaké jsou 

MD-OCL    

GEN 3.4.2 Oblast odpovědnosti ÚCL   

GEN 3.4.3 Druhy služeb PATS ÚCL  

GEN 3.4.4 Požadavky a podmínky PATS ÚCL  

GEN 3.4.5 Různé PATS ÚCL  

GEN 3.5 Meteorologické služby    

GEN 3.5.1 Odpovědná služba 

(Nutno zohlednit i v LKxx AD 2.11.) 

ÚCL, PMET ÚCL  

prohlášení, které se týká dokumentů ICAO, na jejichž 
základě je služba poskytována a odvolávku na místo 
v Letecké informační příručce, kde jsou uvedeny rozdíly, 
pokud nějaké jsou 

MD-OCL    

GEN 3.5.2 Oblast odpovědnosti ÚCL   

GEN 3.5.3 Meteorologická pozorování a hlášení/zprávy 

(Nutno zohlednit i v LKxx AD 2.11.) 

PMET ÚCL  

GEN 3.5.4 Druhy služeb PMET ÚCL  

GEN 3.5.5 Oznámení požadované od provozovatelů PMET ÚCL  

GEN 3.5.6 Hlášení z letadla PMET ÚCL  

GEN 3.5.7 Služba VOLMET PCOM ÚCL  

GEN 3.5.8 Meteorologická výstražná služba – vydávání 

informací SIGMET a AIRMET 

PMET ÚCL  

GEN 3.5.9 Jiné automatizované meteorologické služby PMET ÚCL  

GEN 3.6 Pátrání a záchrana    

GEN 3.6.1 Odpovědná služba (služby) MD-OCL    
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Název obsahové části Letecké informační příručky Odpovědný subjekt Koordinace 

Dodavatel 

podkladu 

Schvalovatel 

podkladu 

1 2 3 4 

pouze tel., fax. a telex. čísla a AFTN adresu RCC 

(Nutno zohlednit i v GEN 1.2 – spojení na RCC.) 

RCC   

GEN 3.6.2 Oblast odpovědnosti MD-OCL    

GEN 3.6.3 Druhy služeb MD-OCL    

3.6.3.1 RCC - jakoukoli změnu MD-OCL    

změny v tabulce s výjimkou přidání nebo odebrání střediska RCC   

pouze vybavení střediska provozovatel 

střediska  

  

3.6.2 Střediska letecké pátrací služby – jakoukoli změnu MD-OCL    

změny v tabulce s výjimkou přidání nebo odebrání střediska RCC   

pouze vybavení střediska provozovatel 

střediska 

  

3.6.3 Střediska letecké záchranné služby – jakoukoli změnu 

(Nutno zohlednit i v GEN 1.2 – střediska LZS.) 

MD-OCL    

změny v tabulce s výjimkou přidání nebo odebrání střediska RCC   

pouze vybavení střediska provozovatel 

střediska 

  

GEN 3.6.4 Dohody o pátrání a záchraně MD-OCL    

GEN 3.6.5 Podmínky, za kterých jsou služby SAR 

k dispozici 

MD-OCL    

GEN 3.6.6 Použité postupy a signály MD-OCL    

GEN 4 Poplatky za použití letišť/heliportů a za 

letové navigační služby 

   

GEN 4.1 Poplatky za použití letišť/heliportů  PLET/PHEL   

GEN 4.2 Poplatky za letové navigační služby PATS   

GEN 4.3 Poplatky za výcvikové lety PATS nebo 

PLET/PHEL 

  

* V souladu s odst. 1 a 2 §51a zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Část 2 - Tratě (ENR) 

Název obsahové části 

Letecké informační příručky 

Odpovědný subjekt Koordinace 

Dodavatel 

podkladu 

Schvalovatel 

podkladu 

1 2 3 4 

ENR 0.6 Obsah části 2 PAIS   

ENR 1 Všeobecná pravidla a postupy   

ENR 1.1 Všeobecná pravidla ÚCL, PATS ÚCL  

ENR 1.2 Pravidla pro let za viditelnosti 

(VFR) 

ÚCL, PATS ÚCL  

ENR 1.3 Pravidla pro let podle 

přístrojů (IFR) 

ÚCL, PATS ÚCL  

ENR 1.4 Klasifikace a popis 

vzdušného prostoru ATS 

ÚCL, PATS ÚCL  

ENR 1.5 Postupy pro vyčkávání, 

přiblížení a odlet 

PATS ÚCL  

ENR 1.6  Přehledové služby a postupy 

ATS 

PATS ÚCL  

ENR 1.7 Postupy pro nastavení 

výškoměru 

ÚCL, PATS  ÚCL  

ENR 1.8 Regionální doplňkové 

postupy 

ÚCL, MD-OCL, 

PATS 

ÚCL  
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Název obsahové části 

Letecké informační příručky 

Odpovědný subjekt Koordinace 

Dodavatel 

podkladu 

Schvalovatel 

podkladu 

1 2 3 4 

ENR 1.9 Uspořádání toku letového 

provozu (ATFM) a uspořádání vzdušného 

prostoru 

PATS ÚCL  

ENR 1.10 Plánování letů ÚCL, PATS ÚCL  

ENR 1.11 Adresování zpráv letového 

plánu 

PATS ÚCL  

ENR 1.12 Zakročování proti civilním 

letadlům 

MD-OCL    

ENR 1.13 Protiprávní čin MD-OCL    

ENR 1.14 Incidenty v letovém provozu ÚZPLN, ÚCL MD-OCL  

ENR 2 Vzdušný prostor letových provozních služeb   

ENR 2.1 FIR, UIR, TMA, CTA, MTMA, MCTR   

název, zeměpisné souřadnice horizontálních 
hranic vzdušných prostorů ATS vertikální 
hranice a označení třídy prostoru 
(Nutno zohlednit i v: 
ENR 6 (ENR 6-1-ERC-LOWER, ENR 6-1-ERC-
UPPER, ANC);  
mapy LKxxLKxxMapy AD 2-31,LKxx-RNAV SID, 
RNAV STAR, VFRC a LKxx AD 2-37, 43;  
LKxx AD 3-31, 35, 37, 39, 43.) 

ÚCL, PATS ÚCL  

 označení stanoviště, které poskytuje 
příslušnou službu 

 volací znak stanice daného stanoviště a 
používané jazyky s upřesněním, v jakém 
prostoru a za jakých podmínek, kdy a 
kde se mají použít 

 kmitočty 
(Nutno zohlednit i v: 
Stanoviště poskytující ATS v CTR, TMA a CTA - 
související informace: LKxx AD 2.18 (LKxx AD 
3.17), LKxx AD 2.22 (LKxx AD 3.21)(přílety, 
odlety), mapy AD 2-LKxx-RNAV SID, RNAV STAR, 
VFRC, LKxx AD 2-19, 37; LKxx AD 3-19, 31, 35, 
37, 39.) 

PATS MD-OCL  

ENR 2.2 Ostatní řízené vzdušné prostory   

název, zeměpisné souřadnice horizontálních 
hranic prostoru vertikální hranice a označení 
třídy prostoru 
(Nutno zohlednit i v  
ENR 6 (ENR 6-1-ERC-LOWER, ENR 6-1-ERC-
UPPER);  
mapy AD 2-LKxx-RNAV SID, RNAV STAR,VFRC, 
LKxx AD 2-37, 43;  
LKxx AD 3-31, 35, 37, 39, 43.) 

ÚCL, PATS ÚCL  

 označení stanoviště, které poskytuje 
příslušnou službu 

 volací znak stanice daného stanoviště  
a používané jazyky s upřesněním,  
v jakém prostoru a za jakých podmínek, 
kdy a kde se mají použít 

 kmitočty 
(Nutno zohlednit i v Stanoviště poskytující ATS 
v CTR, TMA a CTA - související informace: LKxx 
AD 2.18 (LKxx AD 3.17), LKxx 
AD 2.22 (LKxx AD 3.21)(přílety, odlety), mapy AD 
2-LKxx-RNAV SID, RNAV STAR, VFRC, LKxx AD 
2-19, 37; LKxx AD 3-19, 31, 35, 37, 39.) 

PATS MD-OCL  

ENR 3 Tratě letových provozních služeb 

Upozornění: Při změně údajů o radionavigačních zařízeních a význačných bodech musí být změněny i následující 
související informace: 
Radionavigační zařízení - Související informace: 
Traťová zařízení: ENR 4.1, ENR 6.1-ERC-LOWER a ENR 6.1-ERC-UPPER, ENR 6.7-RFC (pouze v případě změny názvu 
nebo typu)) 
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 Dod. P - 7 Změna č. 8/ČR 

Název obsahové části 

Letecké informační příručky 

Odpovědný subjekt Koordinace 

Dodavatel 

podkladu 

Schvalovatel 

podkladu 

1 2 3 4 

Traťová a letištní: jako traťová + LKxx AD 2.19, LKxx AD 2.22 (přílety, odlety), mapy AD 2-LKxx-RNAV SID, RNAV STAR, 

VFRC, LKxx AD 2-19, 37. 
Význačné body - Související informace: 
Traťové: ENR 4.3, ENR 6.1-ERC-LOWER a ENR 6.1-ERC-UPPER 
Traťové a letištní: jako traťové + LKxx AD 2.22 (přílety, odlety), mapy LKxx AD 2-31, 35, 37;  
Při změně šířky tratě, zrušení nebo zřízení tratě: mapy ENR 6.1-ERC-LOWER a ENR 6.1-ERC-UPPER, ANC 

ENR 3.1 Tratě letových provozních 

služeb spodní vzdušný prostor 

ÚCL, PATS ÚCL PATS 

ENR 3.2 Tratě letových provozních 

služeb horní vzdušný prostor 

ÚCL, PATS ÚCL PATS 

ENR 3.3 Tratě prostorové navigace ÚCL, PATS ÚCL PATS 

ENR 3.4 Vrtulníkové tratě ÚCL, PATS ÚCL PATS 

ENR 3.5 Ostatní tratě ÚCL, PATS ÚCL PATS 

ENR 3.6 Vyčkávání na trati ÚCL, PATS ÚCL PATS 

ENR 4 Radionavigační zařízení/systémy    

ENR 4.1 Radionavigační zařízení - traťová    
(Nutno zohlednit i v: 
Pouze traťová (viz GEN 2.5): ENR 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.5, ENR 6.1-ERC-LOWER a ENR 6.1-ERC-
UPPER, ENR 6.7-RFC (pouze změna názvu nebo 
typu)  

Traťová a letištní (viz GEN 2.5): jako traťová+ LKxx 

AD 2.19 (LKxx AD 3.18), LKxx AD 2.22 (LKxx AD 

21)(přílety, odlety, přiblížení), mapy AD 2-LKxx-

RNAV SID, RNAV STAR, VFRC, LKxx AD 2-19, 

37; LKxx AD 3-19, 31, 35, 37, 39) 

PZAŘ ÚCL MD-OCL 

ENR 4.2 Speciální navigační systémy ÚCL, PATS ÚCL PZAŘ 

ENR 4.3 Globální navigační satelitní 

systém (GNSS) 

ÚCL, PATS ÚCL PZAŘ 

ENR 4.4 Kódové názvy označení 

význačných bodů 

ÚCL, PATS ÚCL  

    

ENR 4.5 Letecká pozemní návěstidla – 

traťová  

PZAŘ ÚCL  

ENR 5 Navigační výstrahy   

ENR 5.1 Zakázané, omezené a 

nebezpečné prostory 

(Nutno zohlednit i v ENR 6.1-ERC-LOWER a ENR 

6.1-ERC-UPPER; ENR 6.3-1; AREAS INDEX 

CHARTS; AD 2-LKxx-RNAV SID, RNAV STAR, 

VFRC a LKxx AD 2-37) 

ÚCL  PATS 

ENR 5.2 Prostory pro vojenský výcvik  

a cvičení 

ÚCL  PATS 

ENR 5.3 Jiné činnosti nebezpečné 

povahy a jiná možná nebezpečí 

ÚCL  PATS 

ENR 5.4 Letecké překážky 

(Nutno zohlednit i v ANC) 

Správce 

databáze * 

  

ENR 5.5 Letecké sportovní a rekreační 

činnosti 

(Nutno zohlednit i v ENR 6.3.) 

ÚCL, PSLC, 

PATS 

ÚCL  

ENR 5.6 Migrace ptactva a oblasti 

s citlivou faunou 

MD-OCL    

ENR 6 Traťové mapy    

ENR 6.1-ERC-LOWER Traťová mapa – 

spodní vzdušný prostor 

PAIS   
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Změna č. 8/ČR Dod. P - 8 

Název obsahové části 

Letecké informační příručky 

Odpovědný subjekt Koordinace 

Dodavatel 

podkladu 

Schvalovatel 

podkladu 

1 2 3 4 

ENR 6.1-ERC-UPPER Traťová mapa – 

horní vzdušný prostor 

PAIS   

ENR 6.3-1 Zakázané, omezené a 

nebezpečné prostory 

PAIS   

ENR 6.3-3 Prostory pro místní provoz 

všeobecného letectví 

PAIS   

    

ENR 6.7-RFC Rozmístění radiových zařízení PAIS   

ENR 6.9-ATCSMA Mapa minimálních 

nadmořských výšek pro poskytování 

přehledových služeb ATC 

PATS ÚCL  

 

* V souladu s odst. 1 a 2 §51a zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Část 3 - Letiště (AD) 

Název obsahové části Letecké informační 

příručky 

Odpovědný subjekt Koordinace 

Dodavatel 

podkladu 

Schvalovatel 

podkladu 

1 2 3 4 

AD 0.6 Obsah části 3 PAIS   

AD 1 Letiště/heliporty - úvod   

AD 1.1 Dostupnost a všeobecné podmínky 

pro využívání letišt’/heliportů 

ÚCL   

pravidla, týkající se civilního využití vojenských 
letišť 

ÚCL, MO   

AD 1.2 Záchranné a požární služby a sněhový plán   

AD 1.2.1 Záchranné a požární služby ÚCL   

AD 1.2.2 Sněhový plán PLET/PHEL   

AD 1.3 Přehled letišť a heliportů 
(Nutno zohlednit i v LKxx AD 2.1; VFR-LKxx 

identifikační značka a název AD, druh letiště mapa ANC, 

kódové značení AD) 

ÚCL   

AD 1.4 Rozdělení letišť/heliportů do 

skupin 

(Nutno zohlednit i v LKxx AD 2.1, VFR-LKxx druh letiště.) 

ÚCL  

 

AD 1.5 Stav osvědčení letišť ÚCL   

AD 2 Letiště   

LKxx AD 2.1 Směrovací značka a název letiště 

(Nutno zohlednit i v AD 1.4) 
MD-OCL   

LKxx AD 2.2 Zeměpisné a administrativní 

údaje o letišti 
PLET ÚCL  

zeměpisné souřadnice vztažného bodu 

(Nutno zohlednit i v mapě LKxx AD 2-19.) 
PLET ÚCL  

směr a vzdálenost letiště od (města) PLET   

nadmořská výška letiště 

(Nutno zohlednit i v mapách AD 2-LKxx-VFRC a 

LKxx AD 2-19) 

PLET ÚCL  

vztažná teplota letiště PMET   

magnetická deklinace, datum informace a roční 

změna 

(Nutno zohlednit i v mapách AD 2-LKxx-RNAV 

SID, RNAV STAR, VFRC a LKxx AD 2.19, 21, 37) 

PLET ÚCL  
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 Dod. P - 9 Změna č. 8/ČR 

Název obsahové části Letecké informační 

příručky 

Odpovědný subjekt Koordinace 

Dodavatel 

podkladu 

Schvalovatel 

podkladu 

1 2 3 4 

provozovatel letiště – adresa/ telefon/ fax/ email/ 

telex/ AFTN 

PLET   

povolený druh provozu PLET ÚCL  

kódové značení letiště PLET ÚCL MD-OCL 

LKxx AD 2.3 Provozní doby 

(Nutno zohlednit i v LKxx AD 2.18.) 

PLET ÚCL  

LKxx AD 2.4 Služby a zařízení pro pozemní 

odbavení letadel 

PLET ÚCL  

LKxx AD 2.5 Zařízení pro cestující PLET ÚCL  

LKxx AD 2.6 Záchranné a požární služby PLET ÚCL  

LKxx AD 2.7 Sezónní použitelnost - čištění PLET ÚCL  

LKxx AD 2.8 Údaje o odbavovacích plochách, 

pojezdových drahách a umístění kontrolních 

bodů 

(Nutno zohlednit i v mapách LKxx AD 2-19, 21.) 

PLET ÚCL  

LKxx AD 2.9 Systém vedení a řízení pohybu po 

ploše a značení 

PLET ÚCL mapa LKxx AD 2-19 

LKxx AD 2.10 Letištní překážky PLET ÚCL mapa LKxx AD 2-19, 25, 39 

LKxx AD 2.11 Poskytované meteorologické 

informace 

PMET ÚCL GEN 3.5.1, 3 

LKxx AD 2.12 Fyzikální vlastnosti drah 

(Nutno zohlednit i v mapě LKxx AD 2-19.) 

PLET ÚCL  

LKxx AD 2.13 Vyhlášené délky 

(Nutno zohlednit i v mapách LKxx AD 2-19, 25.) 

PLET ÚCL  

LKxx AD 2.14 Přibližovací a dráhová světelná 

soustava 

(Nutno zohlednit i v mapách LKxx AD 2-19, 27.) 

PLET ÚCL  

LKxx AD 2.15 Ostatní osvětlení, náhradní zdroj 

el. energie 

(Nutno zohlednit i v mapě LKxx AD 2-19.) 

PLET ÚCL  

LKxx AD 2.16 Přistávací plocha pro vrtulníky 

(Nutno zohlednit i v mapě LKxx AD 2-19.) 

PLET ÚCL  

LKxx AD 2.17 Vzdušný prostor letových provozních služeb   

 určení vzdušného prostoru a zeměpisné 
souřadnice jeho horizontálních hranic 

 vertikální hranice 
 klasifikace vzdušného prostoru 

(Nutno zohlednit i v:  

mapy AD 2-LKxx-RNAV SID, RNAV STAR, VFRC a 

LKxx AD 2-37, 43; 

ENR 6.1-ERC-LOWER, ANC) 

ÚCL, PATS ÚCL  

volací znak a jazyk(-y) používané stanovištěm 
poskytujícím letové provozní služby 
(Nutno zohlednit i v: 
LKxx AD 2.18, LKxx AD 2.20, LKxx AD 2.22;  
LKxx AD 2-19, 37 a AD 2-LKxx-VFRC; 
mapy ENR 6.1-ERC-LOWER a ENR 6.1-ERC-UPPER) 

PATS MD-OCL  

převodní nadmořská výška; 

(Nutno zohlednit i v mapách AD 2-LKxx-RNAV SID, 

RNAV STAR a LKxx AD 2-37.) 

ÚCL    

LKxx AD 2.18 Spojovací zařízení letových 

provozních služeb 
(Nutno zohlednit i v:  
ENR 2.1, LKxx AD 2.3, LKxx AD 2.17, LKxx AD 2.20,  
LKxx AD 2.22;   
mapy ENR 6.1-ERC-LOWER a ENR 6.1-ERC-UPPER, 
LKxx AD 2-19, 21, 37 39) a AD 2-LKxx-VFRC 

PATS MD-OCL  
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Název obsahové části Letecké informační 

příručky 

Odpovědný subjekt Koordinace 

Dodavatel 

podkladu 

Schvalovatel 

podkladu 

1 2 3 4 

LKxx AD 2.19 Radionavigační a přistávací 

zařízení 
(Nutno zohlednit i v: 
Pouze letištní zařízení: LKxx AD 2.22 (přílety, odlety), 
mapy AD 2-LKxx-RNAV SID, RNAV STAR, VFRC a 
LKxx AD 2-19, 37  
Letištní a traťová zařízení: jako letištní + ENR 3, ENR 
4.1, ENR 6.1-ERC-LOWER a ENR 6.1-ERC-UPPER 

PZAŘ ÚCL MD-OCL 

LKxx AD 2.20 Místní pravidla letiště PLET nebo 

PATS 

ÚCL PLET, PATS 

LKxx AD 2.21 Postupy pro omezení hluku PLET nebo 

PATS 

MD-OCL PLET, PATS 

LKxx AD 2.22 Letové postupy 

(přílety a odlety - mapy AD 2-LKxx-RNAV SID, RNAV 

STAR) 

PATS nebo 

PLET 

ÚCL PLET, PATS 

LKxx AD 2.23 Doplňující informace PATS nebo 

PLET 

 PLET, PATS 

LKxx AD 2.24 Mapy vztahující se k letišti 
Pokud některé druhy z níže uvedených map 
nejsou vydávány, prohlášení v tomto smyslu musí 
být uvedeno v pododdíle GEN 3.2 - Letecké mapy. 

   

LKxx AD 2-19 Mapa letiště/heliportu – ICAO 

(Nutno zohlednit i v LKxx AD 2.2, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19.) 

PLET ÚCL PATS 

LKxx AD 2-20 Trasy pojíždění pro kritické typy 

letadel 
PLET ÚCL PATS 

LKxx AD 2-21 Mapa stání/zajíždění letadel – ICAO 

(Nutno zohlednit i v LKxx AD 2.2, 8, 18.) 
PLET ÚCL PATS 

LKxx AD 2-23 Letištní mapa pro pojíždění – ICAO PLET ÚCL PATS 

LKxx AD 2-25 Letištní překážková mapa – ICAO - 

Typ A (pro každou RWY) 

(Nutno zohlednit i v LKxx AD 2.10, 13) 

PLET ÚCL  

LKxx AD 2-26 Letištní terénní a překážková mapa 

– ICAO (elektronická) 
PLET ÚCL  

LKxx AD 2-27 Terénní mapa pro přesné přiblížení 

– ICAO; (RWY pro přesné přiblížení II. a III. kat.) 

(Nutno zohlednit i v LKxx AD 2.14.) 

PLET ÚCL  

AD 2-LKxx-RNAV SID Mapa standardních 

přístrojových odletů (SID) – ICAO 

(Nutno zohlednit i v ENR 2.1, ENR 4.1, 4.3, ENR  5.1 

LKxx AD 2.2, 17, 19, 22.) 

PATS ÚCL PLET 

LKxx AD 2-31 Mapa všesměrových a vizuálních odletů PATS ÚCL PLET 

AD 2-LKxx-RNAV STAR Mapa standardních 

přístrojových příletů (STAR) – ICAO 

(Nutno zohlednit i v ENR 2.1, ENR 4.1, 4.3, ENR 5.1, 

LKxx AD 2.2, 17, 19, 22.) 

PATS ÚCL PLET 

LKxx AD 2-37 Mapa přiblížení podle přístrojů – 

ICAO (pro každou RWY a každý druh přiblížení) 

(Nutno zohlednit i v ENR 2.1, ENR 4.1, 4.3, ENR 5.1, 

LKxx AD 2.2, 17, 19.) 

PATS ÚCL PLET 

AD 2-LKxx-VFRC Mapa příletů a odletů za VFR 

(Nutno zohlednit i v ENR 2.1, ENR 4.1, ENR 4.3, ENR 

5.1, LKxx AD 2.2, 17, 18, 19.) 

PATS ÚCL PLET 

AD 2-LKxx-CAC Mapa přiblížení okruhem PATS ÚCL PLET 

LKxx AD 2-41 Výskyt ptactva v blízkosti letiště PLET ÚCL  

LKxx AD 2-43 Mapa minimálních nadmořských 

výšek pro poskytování přehledových služeb ATC  
PATS ÚCL  

LKxx AD 2-45 Monitorování hluku PLET   
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příručky 
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podkladu 

Schvalovatel 

podkladu 

1 2 3 4 

AD 3 Heliporty   

    

Je-li na letišti přistávací plocha pro vrtulníky, 
příslušné údaje musí být uvedeny pouze 
v pododdíle LKxx AD 2.16 a/nebo u příslušného 
letiště ve VFR příručce. 

   

LKxx AD 3.1 Směrovací značka a název 

heliportu 
MD-OCL   

LKxx AD 3.2 Zeměpisné a administrativní 

údaje o heliportu 
PHEL ÚCL  

vztažný bod 
(Nutno zohlednit i v mapě LKxx AD 3-19.) 

PHEL ÚCL  

výška heliportu nad mořem 
(Nutno zohlednit i v mapách LKxx AD 3-19, 39.) 

PHEL ÚCL  

vztažná teplota heliportu PMET   

magnetická deklinace zaokrouhlená na nejbližší 
stupeň, datum informace a roční změna 
(Nutno zohlednit i v mapách LKxx AD 3-19, 31, 35, 37, 
39.) 

PHEL ÚCL  

LKxx AD 3.3 Provozní doby 

(Nutno zohlednit i v LKxx AD 3.18.) 

PHEL ÚCL  

LKxx AD 3.4 Služby a zařízení pro pozemní 

odbavení vrtulníků 
PHEL ÚCL  

LKxx AD 3.5 Zařízení pro cestující PHEL   

LKxx AD 3.6 Záchranné a požární služby PHEL ÚCL  

LKxx AD 3.7 Sezónní použitelnost - čištění PHEL ÚCL  

LKxx AD 3.8 Údaje o odbavovacích 

plochách, pojezdových drahách a umístění 

kontrolních bodů 

(Nutno zohlednit i v mapě LKxx AD 3-19.) 

PHEL ÚCL  

LKxx AD 3.9 Značení a značky 

(Nutno zohlednit i v mapě LKxx AD 3-19.) 

PHEL ÚCL  

LKxx AD 3.10 Překážky v blízkosti heliportu 

(Nutno zohlednit i v mapách LKxx AD 3-19, 25, 39.) 

PHEL ÚCL  

LKxx AD 3.11 Poskytované meteorologické 

informace 
PMET ÚCL GEN 3.5.1, 3 

LKxx AD 3.12 Údaje o heliportu 

(Nutno zohlednit i v mapě LKxx AD 3-19.) 

PHEL ÚCL  

LKxx AD 3.13 Vyhlášené délky 

(Nutno zohlednit i v mapě LKxx AD 3-19.) 

PHEL ÚCL  

LKxx AD 3.14 Přibližovací světelná soustava 

a osvětlení plochy konečného přiblížení  

a vzletu (FATO) 

(Nutno zohlednit i v mapách LKxx AD 3-19, 27.) 

PHEL ÚCL  

LKxx AD 3.15 Ostatní osvětlení, náhradní 

zdroj el. energie 

(Nutno zohlednit i v mapě LKxx AD 3-19.) 

PHEL ÚCL  

LKxx AD 3.16 Vzdušný prostor letových provozních služeb   

 určení vzdušného prostoru a zeměpisné 
souřadnice jeho horizontálních hranic 

 vertikální hranice 
 klasifikace vzdušného prostoru 
(Nutno zohlednit i v: 
mapy LKxx AD 3-31, 35, 37, 39, 43;  
ENR 6.1-ERC-LOWER, ANC) 

ÚCL, PATS ÚCL  

volací znak a jazyk(-y) používané stanovištěm 
poskytujícím letové provozní služby 
(Nutno zohlednit i v LKxx AD 3.17, LKxx AD 3.19, LKxx 
AD 3.21; mapy ENR 6.1-ERC-LOWER, ENR 6.1-ERC-
UPPER; LKxx AD 3-19, 37, 39.) 

PATS MD-OCL  
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Převodní nadmořská výška 

(Nutno zohlednit i v mapách LKxx AD 3-31, 35, 37.) 

ÚCL    

LKxx AD 3.17  Spojovací zařízení letových 

provozních služeb 
(Nutno zohlednit i v: 
ENR 2.1,  
LKxx AD 3.3, LKxx AD 3.16, LKxx AD 3.19, LKxx AD 
3.21;  
mapy ENR 6.1-ERC-LOWER, ENR 6.1-ERC-UPPER;   
LKxx AD 2-19, 37 a AD 2-LKxx-VFRC) 

PATS MD-OCL  

LKxx AD 3.18 Radionavigační a přistávací 

zařízení 
(Nutno zohlednit i v: 
Pouze letištní zařízení: LKxx AD 3.21 (přílety, odlety), 
mapy LKxx AD  3-19, 31, 35, 37, 39  

Letištní a traťová zařízení: jako letištní + ENR 3, ENR 

4.1, ENR 6.1-ERC-LOWER, ENR 6.1-ERC-UPPER. 

PZAŘ ÚCL MD-OCL 

LKxx AD 3.19 Místní pravidla heliportu PHEL nebo 

PATS 

ÚCL PHEL, PATS 

LKxx AD 3.20 Postupy pro omezení hluku PHEL nebo 

PATS 

MD-OCL PHEL, PATS 

LKxx AD 3.21 Letové postupy 

(přílety a odlety - mapy LKxx AD 3-31, 35) 

PATS nebo 

PHEL 

ÚCL PHEL, PATS 

LKxx AD 3.22 Doplňující informace PATS nebo 

PHEL 

ÚCL PHEL, PATS 

LKxx AD 3.23 Mapy vztahující se k heliportu 

Pokud některé druhy z těchto map nejsou vydávány, 

prohlášení v tomto smyslu musí být uvedeno v pododdíle 

GEN 3.2 - Letecké mapy. 

   

LKxx AD 3-19 Mapa letiště/heliportu – ICAO 

(Nutno zohlednit i v LKxx AD 3.2, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18.) 

PHEL ÚCL PATS 

LKxx AD 3-29 Oblastní mapa – ICAO (tranzitní a 

odletové tratě) 
PATS ÚCL  

LKxx AD 3-31 Mapa standardních přístrojových 

odletů 

(Nutno zohlednit i v ENR 2.1, ENR 4.1, 4.3, ENR 5.1 

LKxx AD 3.2, 16, 18, 21.) 

PATS ÚCL PHEL 

LKxx AD 3-33 Oblastní mapa – ICAO (tranzitní a 

příletové tratě) 
PATS ÚCL  

LKxx AD 3-35 Mapa standardních přístrojových 

příletů – ICAO 

(Nutno zohlednit i v ENR 2.1, ENR 4.1, 4.3, ENR 5.1, 

LKxx AD 3.2, 16, 18, 21.) 

PATS ÚCL  

LKxx AD 3-37 Mapa přiblížení podle přístrojů – 

ICAO (pro každý druh přiblížení) 

(Nutno zohlednit i v ENR 2.1, ENR 4.1, 4.3, ENR 5.1, 

LKxx AD 3.2, 16, 18.) 

PATS ÚCL PHEL 

LKxx AD 3-39 Vizuální přibližovací mapa – ICAO 

(Nutno zohlednit i v ENR 2.1, ENR 4.1, ENR 4.3, ENR 

5.1, LKxx AD 3.2, 16, 17, 18.) 

PATS ÚCL PHEL 

LKxx AD 3-41 Výskyt ptactva v blízkosti heliportu PHEL ÚCL  
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DODATEK Q - OBSAH VFR PŘÍRUČKY 

1. Zkratky 

LAA ČR  Letecká amatérská asociace ČR 

MD-OCL  Ministerstvo dopravy, Odbor civilního letectví 

PAIS  Poskytovatel AIS (letecké informační služby) 

PATS  Poskytovatel ATS 

PCOM  Poskytovatel komunikačních služeb 

PLET  Provozovatel letiště 

PHEL  Provozovatel heliportu 

PMET  Poskytovatel meteorologické služby 

PSAR  Provozovatel služby pátrání a záchrany 

PZAŘ  Provozovatel zařízení 

ŘLP  Řízení letového provozu ČR, s.p. 

SLZ  Sportovní létající zařízení 

ÚCL  Úřad pro civilní letectví 

 

 

2.  Obsah VFR příručky 

 

2.1 ÚVOD 

 

Aplikují se postupy a principy popsané v Dodatku P, ust. 2.1. 

 

2.2 TABULKY 

 
Upozornění: Odkazy na související informace jsou uvedeny pouze pro orientaci a nemusí postihovat všechny vztahy 
mezi informacemi uvedenými v AIP. Neobsahují také odkazy na související informace uvedené v AIC, AIP SUP a 
NOTAM. 
 
 

Název obsahové části VFR příručky Odpovědný subjekt Koordinace 

Dodavatel 

podkladu 

Schvalovatel 

podkladu 

1 2 3 4 

VFR-GEN – Všeobecně     

VFR-GEN 1 Úvod PAIS   

VFR-GEN 2 Deset tipů PAIS   

VFR-GEN 3 Zkratky  PAIS   

VFR-GEN 4 Symboly PAIS   

VFR-GEN 5 Pověřené úřady MD-OCL   

VFR-GEN 6 Letové provozní služby PATS ÚCL  

VFR-GEN 7 Meteorologické služby PATS, PMET ÚCL PMET 

VFR-GEN 8 Letecké informace PAIS nebo PATS   

VFR-GEN 9 Pátrání a záchrana PSAR nebo MD-

OCL 

  

VFR-ENR – Tratě     

VFR-ENR 1 Vzdušný prostor PATS ÚCL  

VFR-ENR 2 Pravidla pro VFR PATS ÚCL  

VFR-ENR 3 Nastavení výškoměru ÚCL, PATS ÚCL  

VFR-ENR 4 Odpovídač SSR ÚCL, PATS ÚCL  

VFR-ENR 5 Plánování letů ÚCL, PATS ÚCL  
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Název obsahové části VFR příručky Odpovědný subjekt Koordinace 

Dodavatel 

podkladu 

Schvalovatel 

podkladu 

1 2 3 4 

VFR-ENR 6 Frazeologie ÚCL, PATS MD-OCL  

VFR-ENR 7 Provozní kanály/kmitočty PATS nebo PZAŘ 

nebo PLET/PHEL 

nebo MD-OCL 

MD-OCL  

VFR-HEL – Heliporty    

VFR-HEL 1.1 Neveřejné vnitrostátní heliporty ÚCL nebo PHEL ÚCL  

VFR-HEL 1.2 Heliporty pro leteckou záchrannou 

službu 

Neveřejné heliporty určené výhradně pro potřeby 

LZS 

ÚCL nebo PHEL ÚCL  

Je-li na letišti přistávací plocha pro vrtulníky, příslušné údaje musí být 
uvedeny pouze v pododdíle AIP LKxx AD 2.16 a/nebo u příslušného 
letiště ve VFR příručce. 

  

VFR-AD – Letiště     

Letiště a plochy SLZ - úvod PAIS ÚCL  

Údaje o letištích    

Identifikační značka a název letiště 

(Nutno zohlednit i v AIP AD 1.3, VFR-LKxx-ADC; 
VFR-LKxx-VFRC/VOC.) 

MD-OCL   

Druh letiště 

(Nutno zohlednit i v AD 1.3, AD 1.4.) 

ÚCL   

Umístění PLET ÚCL  

Provozní použitelnost, druhy letadel PLET ÚCL  

Provozní doba PLET ÚCL  

Celní a pasové odbavení PLET ÚCL  

Provozovatel letiště PLET ÚCL  

Druhy paliva PLET   

Druhy olejů PLET   

Hangárování PLET   

Opravy PLET   

Ubytování PLET   

Restaurace PLET   

Doprava PLET   

Kmitočty PLET MD-OCL  

1. Pravidla a omezení místního letového provozu 

(Nutno zohlednit i v VFR-LKxx-ADC, 

VFRC/VOC) 

PLET, PATS ÚCL PATS, je-li to relevantní 

2. Doplňující informace 

(Nutno zohlednit i v VFR-LKxx-ADC, 

VFRC/VOC) 

PLET ÚCL  

3. Poplatky za použití letiště PLET   

Letištní mapa LKxx ICAO – ADC 

(Identifikační značka a název letiště, VFR-LKxx) 

PLET ÚCL  

Mapa Visual Operations Chart LKxx – VOC 

(Identifikační značka a název letiště, VFR-LKxx) 

PLET  PATS, je-li to relevantní  

VFR-Plochy SLZ    

Údaje o plochách SLZ    

Identifikační značka a název plochy SLZ LAA ČR   



DODATEK Q  PŘEDPIS L 15 

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

Název obsahové části VFR příručky Odpovědný subjekt Koordinace 

Dodavatel 

podkladu 

Schvalovatel 

podkladu 

1 2 3 4 

Druh plochy SLZ LAA ČR   

Provozovatel plochy SLZ LAA ČR   

Druhy paliva LAA ČR   

Druhy olejů LAA ČR   

Hangárování LAA ČR   

Opravy LAA ČR   

Ubytování LAA ČR   

Restaurace LAA ČR   

Doprava LAA ČR   

Kmitočty a volací znak LAA ČR MD-OCL  

Pravidla a omezení místního letového provozu LAA ČR  PATS, je-li to relevantní 

Mapy plochy SLZ LKxxxx – ADC LAA ČR   

Mapa Visual Operations Chart LKxxxx – VOC 

(Identifikační značka a název plochy SLZ, 

VFR-LKxxxx) 

LAA ČR  PATS, je-li to relevantní 
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