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HLAVA 10 – KOORDINACE 

10.1  Koordinace při poskytování služby 

řízení letového provozu 

10.1.1 Všeobecně 

10.1.1.1 Koordinace a předání řízení letu mezi 
následujícími stanovišti ATC a mezi řídícími sektory 
musí být provedena dialogem, který sestává 
z následujících fází: 

a) oznámení o letu za účelem připravit koordinaci, 
podle potřeby; 

b) koordinace podmínek předání řízení předávajícím 
stanovištěm; 

c) koordinace, je-li nezbytná, a akceptování 
podmínek předání řízení přebírajícím stanovištěm 
ATC; a 

d) předání řízení přebírajícímu stanovišti ATC nebo 
řídícímu sektoru.  

10.1.1.2 Stanoviště ATC by měla v maximální 
možné míře zavést a používat standardní postupy pro 
koordinaci a předání řízení kromě jiného z důvodu 
omezení potřeby verbální koordinace. Tyto 
koordinační postupy se musí řídit postupy obsaženými 
v následujících ustanoveních a musí být podle 
vhodnosti specifikovány v koordinačních dohodách 
a místních směrnicích. 

10.1.1.3 Tyto dohody a směrnice musí 
obsahovat následující podle použitelnosti: 

a) stanovené prostory odpovědnosti a společného 
zájmu, rozdělení a klasifikaci vzdušného prostoru; 

b) jakékoli delegování odpovědnosti za poskytování 
ATS; 

c) postupy pro výměnu údajů letového plánu a údajů 
o řízení, včetně používání automatizovaných 
a/nebo verbálních koordinačních zpráv; 

d) způsoby komunikace; 

e) požadavky a postupy pro žádosti o schválení; 

f) význačné body, hladiny nebo časy předání řízení; 

g) význačné body, hladiny nebo časy předání na 
spojení; 

h) podmínky předání a převzetí řízení, jako jsou 
stanovené nadmořské výšky / letové hladiny, 
stanovená minima rozstupu dosažená v čase 
předání a používání automatizace; 

i) postupy pro koordinaci přehledových systémů 
ATS; 

j) postupy pro přidělování kódů SSR; 

k) postupy pro odlétávající provoz; 

l) určené vyčkávací fixy a postupy pro přilétávající 
provoz; 

m) uplatňované náhradní postupy; a 

n) jakékoli další opatření nebo informace důležité pro 
koordinaci a předání řízení letů. 

10.1.2  Koordinace mezi stanovišti ATC 

poskytujícími službu řízení v sousedních řízených 

oblastech 

10.1.2.1  Stanoviště ATC musí předávat jedno 
druhému, jak let pokračuje, nezbytné údaje z letového 
plánu a informace o řízení. Když je požadováno 
dohodou mezi příslušnými úřady ATS asistovat při 
rozstupech letadel, letový plán a informace o postupu 
letu pro lety po určených tratích nebo částech tratí 
v těsné blízkosti hranic letové informační oblasti musí 
být rovněž poskytnuty stanovištím ATC, která slouží 
letovým informačním oblastem přiléhajícím k takovým 
tratím nebo částem tratí.  

Poznámka 1: Taková trať nebo část tratě je často 
uváděna jako prostor společného zájmu, jehož rozsah 
je obvykle určen požadovanými minimy rozstupů. 

Poznámka 2: Viz také ust. 10.2.4. 

10.1.2.1.1  Údaje z letového plánu a informace 
o řízení se musí vysílat dostatečně včas, aby to 
umožnilo příjem a analýzu údajů přebírajícím 
stanovištěm (přebírajícími stanovišti) a nezbytnou 
koordinaci mezi dvěma dotyčnými stanovišti. 

Poznámka: Podrobnosti týkající se zpráv, jejich 
obsahu a času vysílání viz Hlava 11 a Doplňky 3 a 6. 

10.1.2.2 Předání řízení 

10.1.2.2.1 Odpovědnost za řízení letadla musí 
být předána ze stanoviště ATC na následující 
stanoviště v čase přeletu společných hranic řízené 
oblasti, jak je stanoven stanovištěm majícím letadlo 
na řízení, nebo v jiném bodě nebo čase, který je 
dohodnut mezi dvěma stanovišti. 

10.1.2.2.2 Kde je tak stanoveno mezi dotyčnými 
stanovišti ATC v koordinačních dohodách a při 
předávání letadla, předávající stanoviště musí 
oznámit přebírajícímu stanovišti, že je letadlo v poloze 
pro předání, a výslovně uvést, že odpovědnost za 
řízení by měla být převzata přebírajícím stanovištěm 
neprodleně v čase přeletu hranic řízené oblasti nebo 
v  jiném bodě nebo čase zkoordinovaném mezi 
dvěma stanovišti. 

10.1.2.2.3 Jestliže předání řízení v čase nebo 
bodě neproběhne okamžitě, přebírající stanoviště 
ATC nesmí měnit povolení letadlu před dohodnutým 
časem nebo bodem bez schválení předávajícího 
stanoviště. 

10.1.2.2.4 Jestliže předání spojení je použito 
k předání letadla přijímacímu stanovišti ATC, 
odpovědnost za řízení nesmí být převzata do času 
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přeletu hranic řízené oblasti nebo jiného bodu předání 
řízení uvedeného v koordinační dohodě mezi 
stanovišti ATC. 

10.1.2.2.5  Když se má uskutečnit předání řízení 
identifikovaného letadla, musí se postupovat podle 
příslušných postupů stanovených v Hlavě 8, 
ust. 8.7.4.  

10.1.2.3 Žádosti o schválení 

10.1.2.3.1  Jestliže letová doba od letiště odletu 
letadla k hranici sousední řízené oblasti je menší než 
specifikované minimum, aby to umožnilo po vzletu 
vyslání nezbytných údajů letového plánu a informací 
o řízení přebírajícímu stanovišti ATC a poskytlo 
dostatečný čas pro příjem, analýzu a koordinaci, musí 
předávající stanoviště ATC před odletem, dříve než 
vydá letadlu povolení, předat přebírajícímu stanovišti 
ATC tyto informace současně s žádostí o schválení. 
Požadovaný časový úsek musí být specifikován 
v koordinačních dohodách nebo místních směrnicích, 
podle vhodnosti. V případě změn předtím vyslaného 
platného letového plánu a jsou-li údaje o řízení 
vysílány dříve než v tomto určeném časovém 
intervalu, schválení od přebírajícího stanoviště ATC 
se nepožaduje. 

10.1.2.3.2  V případě, kdy letadlo za letu žádá 
počáteční povolení a jeho letová doba k hranici 
sousední řízené oblasti je menší než specifikované 
minimum, musí být takové letadlo zdrženo 
předávajícím stanovištěm ATC řízené oblasti, dokud 
údaje letového plánu a informace o řízení nebyly 
předány spolu se žádostí o schválení a nebyla 
provedena koordinace se sousedním stanovištěm 
ATC. 

10.1.2.3.3  V případě, kdy letadlo žádá o změnu 
svého platného letového plánu nebo změnu platného 
letového plánu navrhuje předávající stanoviště ATC 
letadlu, jehož letová doba k hranici řízené oblasti je 
menší než specifikované minimum, opravené povolení 
se musí pozdržet, dokud sousední stanoviště ATC 
nesouhlasí s navrhovanou změnou.  

10.1.2.3.4  Když mají být vyslány předpokládané 
údaje o přeletu hranice pro schválení přebírajícím 
stanovištěm ATC, čas letadla, které ještě neodletělo, 
se musí zakládat na předpokládaném času odletu 
určeném stanovištěm ATC, v jehož prostoru 
odpovědnosti se letiště odletu nachází. U letadla za 
letu žádajícího počáteční povolení se musí tento čas 
zakládat na předpokládané době letu od vyčkávacího 
fixu k hranici plus předpokládaném čase potřebném 
pro koordinaci. 

10.1.2.3.5  Podmínky, za jakých se žádosti 
o schválení předávají, včetně stanovených letových 
dob, se musí specifikovat v koordinačních dohodách 
nebo místních směrnicích, podle vhodnosti. 

10.1.2.4  Předání na spojení 

10.1.2.4.1  S výjimkou, když se uplatňují minima 
rozstupů uvedená v ust. 8.7.3, předání letadla na 
spojení předávajícím stanovištěm přebírajícímu 
stanovišti ATC se musí uskutečnit pět minut před 
předpokládaným časem, ve kterém letadlo dosáhne 

společné hranice řízené oblasti, pokud není mezi 
těmito stanovišti ATC dohodnuto jinak. 

10.1.2.4.2 Když se v  čase předání řízení 
uplatňují minima rozstupů uvedená v ust. 8.7.3, 
předání hlasového a/nebo datového spojení 
letadlo-země z předávajícího na přebírající stanoviště 
ATC se musí uskutečnit ihned potom, kdy přebírající 
stanoviště ATC souhlasí s převzetím řízení. 

10.1.2.4.3  Přebírající stanoviště ATC nemusí za 
normálních podmínek oznamovat předávajícímu 
stanovišti, že bylo s předávaným letadlem navázáno 
radiové a/nebo datové spojení a že řízení letadla bylo 
převzato, pokud není mezi dotyčnými stanovišti ATC 
dohodou stanoveno jinak. Přebírající stanoviště ATC 
musí oznámit předávajícímu stanovišti, že spojení 
s letadlem nebylo navázáno tak, jak bylo očekáváno.  

10.1.2.4.4 V případech, kde část řízené oblasti je 
situována tak, že čas potřebný pro letadlo k jejímu 
průletu je příliš krátký, měla by být uzavřena dohoda 
zajišťující přímé předání na spojení mezi stanovišti 
odpovědnými za sousední řízené oblasti, za 
předpokladu, že mezilehlé stanoviště je plně 
informováno o takovém provozu. Mezilehlému 
stanovišti zůstává odpovědnost za koordinaci 
a zajištění rozstupů mezi veškerým provozem v  jeho 
prostoru odpovědnosti. 

10.1.2.4.5 Letadlu může být povoleno dočasně 
navázat spojení s jiným řídícím stanovištěm, než je 
stanoviště, které má letadlo na řízení. 

10.1.2.5 Ukončení řízení letu 

V případě, kde je let ukončen jako řízený, tj. opustí 
řízený vzdušný prostor nebo zruší let IFR a pokračuje 
za VFR ve vzdušném prostoru, ve kterém lety VFR 
nejsou řízeny, dotyčné stanoviště ATC musí zajistit, 
aby příslušné informace o letu byly předány stanovišti 
(stanovištím) ATS odpovědnému (odpovědným) za 
poskytování letové informační a pohotovostní služby 
pro zbývající část letu, aby se zajistilo, že takové 
služby budou letadlu poskytovány. 

10.1.3 Koordinace mezi stanovištěm 

poskytujícím oblastní službu řízení a stanovištěm 

poskytujícím přibližovací službu řízení 

10.1.3.1 Rozdělení řízení 

10.1.3.1.1 Pokud není stanoveno jinak 
v koordinačních dohodách nebo v  místních 
směrnicích nebo příslušným ACC v jednotlivých 
případech, stanoviště poskytující přibližovací službu 
řízení smí vydávat povolení kterémukoli letadlu, které 
mu předalo ACC, bez dotazování u ACC. Jestliže 
však bylo přerušeno přiblížení a toto má dopad na 
ACC, musí být oblastní středisko řízení ihned 
vyrozuměno a následná činnost musí být podle 
nutnosti koordinována mezi oblastním střediskem 
řízení a stanovištěm poskytujícím přibližovací službu 
řízení. 

10.1.3.1.2 Oblastní středisko řízení smí po 
koordinaci se stanovištěm poskytujícím přibližovací 
službu řízení předat letadla přímo letištním řídícím 
věžím, jestliže bude celé přiblížení provedeno 
v meteorologických podmínkách pro let za viditelnosti. 
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10.1.3.2 Čas uplynutí platnosti povolení vzletu 

10.1.3.2.1 ACC musí určit čas vzletu, když je 
nezbytné: 

a) koordinovat odlety s provozem nepředaným 
stanovišti poskytujícím přibližovací službu řízení; a 

b) zajišťovat traťové rozstupy mezi odlétávajícími 
letadly letícími po stejné trati. 

10.1.3.2.2  Jestliže čas vzletu není stanoven, 
stanoviště poskytující přibližovací službu řízení musí 
určit čas vzletu, když je nezbytné koordinovat odlet 
s provozem, který mu byl předán. 

10.1.3.2.3 ACC musí určit čas ukončení platnosti 
povolení, jestliže by zdržený odlet mohl být konfliktní 
s provozem nepředaným stanovišti poskytujícímu 
přibližovací službu řízení. Jestliže stanoviště 
poskytující přibližovací službu řízení musí z důvodů 
vlastního provozu stanovit navíc svůj čas ukončení 
platnosti povolení, tento nesmí být pozdější než čas 
stanovený ACC. 

10.1.3.3  Výměna údajů o pohybu a řízení 

10.1.3.3.1  Stanoviště poskytující přibližovací 
službu řízení musí ihned předávat ACC náležité údaje 
o řízených letech, jako jsou: 

a) dráha (dráhy) v  používání a očekávaný druh 
postupu přiblížení podle přístrojů;  

b) nejnižší volnou hladinu nad vyčkávacím fixem, 
která je k dispozici pro použití ACC; 

c) průměrný časový interval nebo vzdálenost mezi po 
sobě jdoucími přílety určený stanovištěm 
poskytujícím přibližovací službu řízení; 

d) oprava předpokládaného času přiblížení vydaného 
ACC, když se předpokládaný čas přiblížení 
vypočítaný stanovištěm poskytujícím přibližovací 
službu řízení liší o pět minut nebo o jiný čas 
dohodnutý mezi těmito dvěma stanovišti ATC;  

e) časy příletů nad vyčkávací fix, když se tyto liší o tři 
minuty od již předaných předpokládaných časů 
nebo o jiný čas dohodnutý mezi dvěma dotyčnými 
stanovišti ATC; 

f) zrušení letů IFR letadly, jestliže toto bude mít vliv 
na hladiny nad vyčkávacím fixem nebo na 
předpokládaný čas přiblížení dalších letadel; 

g) časy vzletů letadel nebo, jestliže je tak dohodnuto 
mezi dvěma stanovišti ATC, jichž se to týká, 
vypočítaný čas na hranice řízené oblasti nebo 
jiného určeného bodu; 

h) všechny dostupné informace týkající se 
zpožděných nebo nehlášených letadel; 

i) nezdařená přiblížení, která mohou ovlivnit ACC. 

10.1.3.3.2 ACC musí ihned předávat stanovišti 
poskytujícímu přibližovací službu řízení náležité údaje 
o řízeném provozu, jako jsou: 

a) identifikace, typ a místo odletu přilétávajícího 
letadla; 

b) vypočítaný čas a navrhovaná hladina 
přilétávajícího letadla nad vyčkávacím fixem nebo 
jiným určeným bodem; 

c) skutečný čas a navrhovaná hladina přilétávajícího 
letadla nad vyčkávacím fixem, jestliže je 

přilétávající letadlo předáno na stanoviště 
poskytující přibližovací službu řízení po příletu nad 
vyčkávací fix; 

d) požadovaný druh postupu IFR přiblížení, jestliže je 
jiný než ten, který stanovilo přibližovací stanoviště 
řízení; 

e) vydaný předpokládaný čas přiblížení; 

f) pokud je vyžadováno, oznámení, že letadlu bylo 
nařízeno přejít na spojení se stanovištěm 
poskytujícím přibližovací službu řízení; 

g) pokud je vyžadováno, oznámení, že letadlo bylo 
předáno na stanoviště poskytující přibližovací 
službu řízení, včetně času a podmínek předání, je-
li to nezbytné; 

h) očekávané zdržení odlétávajícího provozu pro jeho 
nahromadění. 

10.1.3.3.3 Informace o přilétávajících letadlech 
se musí předávat nejméně 15 minut před 
předpokládaným časem příletu a tyto informace se 
musí podle potřeby opravovat. 

10.1.4 Koordinace mezi stanovištěm 

poskytujícím přibližovací službu řízení 

a stanovištěm poskytujícím letištní službu řízení 

10.1.4.1 Rozdělení řízení 

10.1.4.1.1 Stanoviště poskytující přibližovací 
službu řízení si musí ponechat řízení přilétávajících 
letadel, dokud nejsou předána letištní řídící věži 
a nejsou s ní na spojení. Koordinační dohody nebo 
místní směrnice musí stanovit pravidla pro předávání 
přilétávajících letadel, podle vhodnosti, vzhledem ke 
struktuře vzdušného prostoru, terénu, 
meteorologickým podmínkám a dostupným zařízením 
ATS. 

10.1.4.1.2 Stanoviště poskytující přibližovací 
službu řízení může pověřit letištní řídící věž, aby 
rozhodovala o povolování vzletů podle svého uvážení 
s ohledem na přilétávající letadla. 

10.1.4.1.3 Letištní řídící věže, pokud je tak 
stanoveno v koordinačních dohodách nebo místních 
směrnicích, musí před povolením zvláštních letů VFR 
získat souhlas od stanoviště poskytujícího přibližovací 
službu řízení. 

10.1.4.2 Výměna údajů o pohybech a řízení 

10.1.4.2.1  Letištní řídící věž musí ihned předávat 
stanovišti poskytujícímu přibližovací službu řízení  
náležité údaje týkající se řízeného provozu, jako jsou: 

a) časy přistání a odletů; 

b) pokud je vyžadováno, oznámení, že má na spojení 
první letadlo v pořadí na přiblížení, toto letadlo je 
v dohledu letištní řídící věže a existuje přiměřená 
jistota, že přistání může být provedeno; 

c) všechny dostupné informace týkající se 
zpožděných nebo nehlášených letadel; 

d) informace týkající se nezdařených přiblížení; 

e) informace týkající se letadel vytvářejících místní 
význačný provoz vzhledem k letadlům řízeným 
stanovištěm poskytujícím přibližovací službu 
řízení.
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10.1.4.2.2 Stanoviště poskytující přibližovací 
službu řízení musí ihned předávat letištní řídící věži 
náležité údaje o řízeném provozu, jako jsou: 

a) předpokládaný čas a navržená hladina 
přilétávajícího letadla nad letištěm nejméně 
patnáct minut před předpokládaným příletem; 

b) pokud je vyžadováno, oznámení, že letadlu bylo 
nařízeno přejít na spojení na letištní řídící věž a že 
řízení musí být převzato tímto stanovištěm;  

c) očekávané zdržení odlétávajícího provozu pro jeho 
nahromadění. 

10.1.5 Koordinace mezi řídícími pracovišti 

v rámci jednoho stanoviště 

10.1.5.1 Mezi řídícími pracovišti jednoho 
stanoviště řízení letového provozu se musí vyměňovat 
informace příslušného letového plánu a informace 
o řízení týkající se: 

a) všech letadel, u kterých se odpovědnost za řízení 
bude předávat z jednoho řídícího pracoviště na 
druhé; 

b) letadel, která letí v tak těsné blízkosti hranic mezi 
řízenými sektory, že tím může být ovlivněno řízení 
provozu v sousedním sektoru; 

c) všech letadel, u kterých byla odpovědnost za 
řízení delegována řídícím používajícím 
procedurální způsob řízení řídícímu používajícímu 
přehledový systém ATS, jakož i dalších letadel, 
která jsou tím ovlivněna. 

10.1.5.2  Postupy pro koordinaci a předání 
řízení mezi řídícími sektory na stejném stanovišti ATC 
se musí řídit postupy používanými stanovišti ATC.  

10.1.6 Porucha automatické koordinace 

10.1.6.1 Porucha automatické koordinace musí 
být jasně prezentována řídícímu odpovědnému za 
koordinaci letu na předávajícím stanovišti. Tento řídící 
musí poté požadovanou koordinaci provádět 
s použitím předepsaných náhradních metod. 

 

10.2 Koordinace při poskytování letové 

informační služby a pohotovostní služby 

10.2.1 Kde je to příslušným úřadem nebo 
úřady ATS považováno za nutné, koordinace mezi 
stanovišti ATS poskytujícími letovou informační službu 
v sousedních FIR se musí uskutečňovat pro lety IFR 
i VFR, aby se zajistila plynulá letová informační služba 
těmto letadlům ve stanovených prostorech nebo na 
stanovených tratích. Taková koordinace se musí 
provádět v souladu s dohodou mezi dotyčnými 
stanovišti ATS. 

 

 

 

 

 

10.2.2 Kde se koordinace letů provádí 
v souladu s ust. 10.2.1, musí vysílání následujících 
informací o dotyčném letu obsahovat: 

a) příslušná pole platného letového plánu; a 

b) čas, ve kterém se uskutečnilo poslední spojení 
s dotyčným letadlem 

10.2.3  Tyto informace musí být předány 
stanovišti ATS, které zodpovídá za následující FIR, 
v níž letadlo poletí, dříve, než letadlo do této FIR 
vstoupí. 

10.2.4 Pokud se požaduje podle dohody mezi 
příslušnými úřady ATS pomoc při identifikaci 
bloudícího nebo neidentifikovaného letadla a aby se 
vyloučila nebo omezila potřeba zakročování, musí se 
letový plán a informace o průběhu letu po 
stanovených tratích nebo jejích částech 
v bezprostřední blízkosti hranic letové informační 
oblasti rovněž poskytovat stanovištím ATS, které 
zodpovídají za letové informační oblasti sousedící 
s těmito tratěmi nebo jejich částmi. 

10.2.5 Za okolností, kdy letadlo vyhlašuje 
stav minima paliva nebo očekává stav nouze, nebo 
jakoukoliv jinou situaci, kdy bezpečnost letadla není 
zajištěna, musí být typ nouze a/nebo okolnosti, za 
kterých letadlo letí, oznámeny předávajícím 
stanovištěm přebírajícímu stanovišti a jakémukoliv 
stanovišti ATS, které může být letem dotčeno, 
a přidruženým záchranným koordinačním centrům,  
je-li to nezbytné. 

 

10.3 Koordinace při poskytování letové 

poradní služby 

Stanoviště ATS poskytující letovou poradní službu 
musí uplatňovat koordinační postupy stanovené 
v ust. 10.1 se zřetelem na ta letadla, která se rozhodla 
použít tento druh služby. 

 

10.4 Koordinace mezi stanovišti letových 

provozních služeb a leteckými telekomunikačními 

stanicemi 

Když je tak předepsáno příslušným úřadem ATS, 
stanoviště ATS musí zajistit, že letecké 
telekomunikační stanice, které slouží dotyčným 
střediskům, jsou informovány o předání letadla na 
spojení. Pokud není stanoveno jinak, informace, která 
má být k dispozici, musí obsahovat identifikaci letadla 
(včetně SELCAL kódu, když je to nezbytné), trať nebo 
letiště určení (kde je to nezbytné) a předpokládaný 
nebo skutečný čas přechodu na spojení. 

 


