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HLAVA 11 – ZPRÁVY LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB 

11.1 Kategorie zpráv 

11.1.1 Všeobecně 

V souladu s požadavky Hlavy 10 – Koordinace, zprávy 
dále vyjmenované jsou schválené pro vysílání 
leteckou pevnou službou (zahrnující leteckou 
telekomunikační síť (ATN) a leteckou pevnou 
telekomunikační síť (AFTN), přímé hovorové okruhy 
nebo výměnu digitálních dat mezi stanovišti ATS, 
přímé dálnopisné okruhy a okruhy počítač-počítač) 
nebo leteckou pohyblivou službou, podle vhodnosti. 
Tyto zprávy jsou podle jejich použití letovými 
provozními službami tříděny do kategorií, které 
poskytují přibližné označení jejich důležitosti.  

Poznámka: Přednostní značka v závorkách za 
každým druhem zprávy je stanovena v Předpisu 
L 10/II (Hlava 4) a používá se při přenosu zpráv po 
AFTN. Priorita pro všechny zprávy datové komunikace 
mezi zařízeními ATS (ATS Interfacility Data 
Communications - AIDC) používající ATN musí být 
„normální přednost zpráv o bezpečnosti letu“, jak je 
stanoveno v  internetovém protokolu ATN 
kategorizace předností. 

11.1.2 Zprávy o nouzi 

Tato kategorie zahrnuje: 

a) tísňové zprávy a provoz, včetně zpráv týkajících se 
údobí tísně (SS); 

b) pilnostní zprávy, včetně zpráv týkajících se údobí 
pohotovosti nebo údobí nejistoty (DD); 

c) jiné zprávy týkající se známých nebo 
předpokládaných nouzových situací, které 
nespadají pod a) nebo b) výše, a zprávy o ztrátě 
spojení (FF nebo vyšší, pokud se požaduje). 

Poznámka: Když zprávy v a) nebo b) a, pokud je 
požadováno, v c) výše jsou předávány veřejnou 
telekomunikační službou, používá se přednostní 
značka SVH přidělená pro telegramy týkající se 
bezpečnosti života a uplatňovaná v souladu s článkem 
25 Mezinárodní telekomunikační konvence, Malaga, 
1973. 

11.1.3 Zprávy o pohybech a řízení  

Tato kategorie zahrnuje: 

a) zprávy o pohybu letadel (FF) zahrnující: 

 zprávy podaného letového plánu; 

 zprávy o zdržení; 

 zprávy o změně; 

 zprávy o zrušení letového plánu;  

 zprávy o odletu; 

 zprávy o přistání; 

b) koordinační zprávy (FF) zahrnující: 

 zprávy platného letového plánu; 

 zprávy o předpokládaném čase přeletu; 

 koordinační zprávy; 

 zprávy o souhlasu;  

 zprávy o logickém potvrzení; 

c) doplňkové zprávy (FF) zahrnující: 

 zprávy žádosti o letový plán; 

 zprávy žádosti o doplněk letového plánu; 

 zprávy doplňku letového plánu; 

d) zprávy AIDC zahrnující: 

 zprávy o oznámení;  

 koordinační zprávy; 

 zprávy o předání řízení; 

 zprávy všeobecných informací; 

 zprávy týkající se správy aplikací; 

e) zprávy o řízení (FF) zahrnující: 

 zprávy o povolení; 

 zprávy o řízení toku; 

 hlášení polohy a hlášení z letadel. 

11.1.4 Zprávy letových informací 

Tato kategorie zahrnuje: 

a) zprávy obsahující informace o provozu (FF); 

b) zprávy obsahující meteorologické informace (FF 
nebo GG); 

c) zprávy týkající se provozu leteckých zařízení (GG); 

d) zprávy obsahující podstatné informace o letišti 
(GG); 

e) zprávy týkající se hlášení incidentů v letovém 
provozu (FF).  

11.1.4.2 Opravňuje-li to požadavek na zvláštní 
zacházení, zprávy vysílané po AFTN by měly být 
označeny přednostní značkou DD místo normální 
přednostní značky. 

 

11.2 Všeobecná ustanovení  

Poznámka: Použití výrazů jako "podaná", 
"vyslaná", "adresovaná" nebo "přijatá" v této Hlavě 
nemusí vždy nutně znamenat, že jde o zprávu 
dálnopisnou nebo o počítačovou výměnu digitálních 
dat. S výjimkou, kdy je výslovně uvedeno jinak, zprávy 
popsané v této Hlavě mohou být vysílány též hlasem. 
Čtyři výše uvedené výrazy pak znamenají 
"sestavená", "předávaná kým", "předávaná komu" 
a "odposlechnutá kým". 
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11.2.1 Sestavování a adresování zpráv 

11.2.1.1 Všeobecně 

Poznámka: Zprávy o pohybech zahrnují v této 
souvislosti zprávy letového plánu, zprávy o vzletu, 
zprávy o zdržení, zprávy o přistání, zprávy o zrušení, 
zprávy o hlášení polohy a k nim příslušné zprávy 
o změnách. 

11.2.1.1.1 Zprávy pro účely ATS musí být 
vydávány příslušným stanovištěm letových provozních 
služeb nebo letadlem, jak je stanoveno v ust. 11.3, 
s výjimkou, kde podle místních zvláštních dohod 
stanoviště ATS smí odpovědnost za vydání zpráv 
o pohybech delegovat na pilota, provozovatele nebo 
jeho určeného zástupce. 

11.2.1.1.2 Vydávání zpráv o pohybech, řízení 
a zpráv letových informací pro jiné účely než pro 
potřeby letových provozních služeb (např. pro 
operační kontrolu) musí být, s výjimkou stanovenou 
Předpisem L 11, ust. 2.16, odpovědností pilota nebo 
provozovatele nebo jeho určeného zástupce. 

11.2.1.1.3 Zprávy letového plánu, zprávy, které je 
opravují, a zprávy o zrušení letového plánu se musí, 
s výjimkou stanovenou v ust. 11.2.1.1.4, adresovat 
pouze těm stanovištím ATS, která jsou uvedena 
v ust. 11.4.2. Takové zprávy musí být k dispozici 
dalším stanovištím ATS, kterých se to týká, nebo 
určeným pracovištím uvnitř takových stanovišť 
a dalším adresátům těchto zpráv v souladu s místními 
dohodami. 

11.2.1.1.4 Požaduje-li tak provozovatel, kterého 
se to týká, musí být zprávy o nouzi a zprávy 
o pohybech, které mají být vyslány současně 
příslušným stanovištím ATS, také adresovány: 

a) jednomu adresátovi na letišti určení nebo letišti 
odletu; a 

b) ne více než dvěma stanovištím operační kontroly, 
kterých se to týká. 

Tyto adresáty stanoví provozovatel nebo jeho určený 
zástupce. 

11.2.1.1.5 Když je tak požadováno příslušným 
provozovatelem, zprávy o pohybech, které jsou 
vysílány postupně mezi příslušnými stanovišti ATS 
a které se týkají letadel, jimž tento provozovatel 
poskytuje službu operační kontroly, musí být, pokud je 
to proveditelné, ihned k dispozici provozovateli nebo 
jeho určenému zástupci v souladu s místními 
dohodnutými postupy. 

11.2.1.2 Používání AFTN 

11.2.1.2.1 Zprávy letových provozních služeb, 
které mají být vysílány po AFTN, musí obsahovat: 

a) informaci o přednosti, s jakou má být zpráva 
vysílána, a o adresátech, jimž má být doručena, 
a  označení data a času jejího podání u příslušné 
letecké pevné stanice a označení odesílatele (viz 
ust. 11.2.1.2.5); 

b) údaje letových provozních služeb, kterým 
v případě potřeby předchází doplňující informace 
k označení adresáta předepsaná v ust. 11.2.1.2.6 

a které jsou sestaveny podle Doplňku 3. Tyto 
údaje budou vysílány jako text zprávy AFTN. 

11.2.1.2.2 Přednostní značka 

Tato musí sestávat z příslušné dvoupísmenné 
přednostní značky pro zprávu, jak je uvedeno 
v závorkách pro příslušnou kategorii zprávy 
v ust. 11.1. 

Poznámka: Pořadí přednosti zpráv vysílaných po 
AFTN předepisuje Předpis L 10/II (Hlava 4) a musí být 
následující: 

 

Přednost 
vysílání 

Přednostní značka 

1 SS 

2 DD FF 

3 GG KK 

 

11.2.1.2.3 Adresa 

11.2.1.2.3.1 Adresa musí být složena z řady 
označení adresátů, po jednom pro každého adresáta, 
jemuž má být zpráva doručena. 

11.2.1.2.3.2 Každé označení adresáta musí být 
složeno ze série osmi písmen v následujícím pořadí: 

a) čtyř písmenná směrovací značka ICAO přidělená 
místu určení; 

Poznámka: Seznam směrovacích značek ICAO 
obsahuje Location Indicators (ICAO Doc 7910). 

b) i) třípísmenné označení ICAO leteckého úřadu, 
 služby nebo provozovatele, jimž je zpráva 
 adresována; nebo  

 ii) v případech, kde není označení přiděleno, 
jedno z následujících: 

 „YXY“ v případě, kde adresátem je 
vojenská služba/organizace; 

 „ZZZ“ v případě, kde adresátem je letadlo 
za letu; 

 „YYY“ ve všech ostatních případech;  

Poznámka: Seznam třípísmenných označení 
ICAO je obsažen v Designators for Aircraft 
Operating Agencies, Aeronautical Authorities and 
Services (ICAO Doc 8585). 

c) i) písmeno X; nebo 

 ii) jednopísmenné označení oddělení nebo sekce 
organizace adresáta. 

11.2.1.2.3.3 Následující třípísmenná označení se 
musí používat při adresování zpráv ATS stanovištím 
ATS: 

Středisku odpovědnému za letovou informační oblast 
nebo horní letovou informační oblast (buď ACC nebo 
FIC): 

 týká-li se zpráva letu IFR   ZQZ 

 týká-li se zpráva letu VFR   ZFZ 

Letištní řídící věži    ZTZ 

Ohlašovně letových provozních služeb  ZPZ 
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Jiná třípísmenná označení pro stanoviště ATS nesmí 
být pro tyto účely používána. 

11.2.1.2.4 Čas podání 

Čas podání musí být složen ze šestičíselné skupiny 
datum-čas udávající datum a čas podání zprávy pro 
vysílání dotyčnou leteckou pevnou stanicí. 

11.2.1.2.5 Označení odesílatele 

Označení odesílatele musí být složeno ze série osmi 
písmen, podobně jako označení adresáta (viz ust. 
11.2.1.2.3.2), udávajících místo původu a organizaci 
podávající zprávu. 

11.2.1.2.6 Doplňující informace k označení 
adresáta a odesílatele 

Když jsou použita v označení adresáta a/nebo 
odesílatele třípísmenná označení „YYY“, „YXY“ nebo 
„ZZZ“ (viz ust. 11.2.1.2.3.2 b) ii)), požadují se 
následující doplňkové informace: 

a) název organizace nebo identita letadla, kterého se 
to týká – má být uvedeno na začátku textu; 

b) pořadí těchto doplňujících informací má být stejné 
jako pořadí označení adresátů a/nebo označení 
odesílatele; 

c) je-li takových doplňujících informací více než 
jedna, mělo by za poslední následovat slovo 
"STOP"; 

d) je-li uvedena jedna nebo více doplňujících 
informací k označení adresátů plus doplňující 
informace k označení odesílatele, má se uvést 
před označením odesílatele slovo "FROM".  

Poznámka: Zprávy ATS přijaté ve formě 
dálnopisné stránky: 

1. Zprávy ATS přijaté po AFTN jsou umístěny 
v komunikační „obálce“ (řada znaků před a za 
zprávou, které jsou nezbytné k zajištění 
správného přenosu po AFTN). Rovněž text 
zprávy AFTN může být přijat se slovy nebo 
skupinami předcházejícími a následujícími text 
ATS. 

2. Zpráva ATS může být potom umístěna podle 
jednoduchého pravidla, že ji předchází 
otevírající závorka, např. „(“ a následuje 
uzavírací závorka, např. „)“. 

3. Dálnopisné stroje používané v některých 
místních případech budou vždy tisknout jiné 
dva specifické symboly, než je otevřená 
a uzavřená závorka, vytvořené při příjmu 
zprávy ATS, jak je předepsáno v Doplňku 3. 
Takové místní odchylky se snadno poznají 
a jsou bezvýznamné. 

11.2.2 Sestavování a vysílání zpráv 

11.2.2.1 Kromě výjimky uvedené v ust. 11.2.2.2 
musí být zprávy ATS sestavovány a vysílány jako 
standardní texty ve standardním formátu a v souladu 
se standardními dohodnutými údaji, jak jsou 
předepsány v Doplňku 3. 

11.2.2.2 Kde je to vhodné, zprávy popsané 
v Doplňku 3 musí být na základě regionálních postupů 

ICAO doplněny a/nebo nahrazeny zprávami AIDC 
předepsanými v Doplňku 6. 

11.2.2.2.1 Kde jsou zprávy AIDC vysílány po 
ATN, musí využívat pravidla zakódování formou 
paketu s použitím abstract syntax notation one 
(ASN.1). 

Poznámka: Ustanovení a informace o pravidlech 
kódování formou paketu jsou obsaženy v Předpisu 
L10/II a v  Manual on Technical Provisions for the 
Aeronautical Telecommunication Network (ATN) 
(ICAO Doc 9705). Návod týkající se provozního 
použití zpráv AIDC je obsažen v Manual of Air Traffic 
Services Data Link Applications (ICAO Doc 9694). 

11.2.2.2.2 Jsou-li zprávy AIDC vysílány po AFTN, 
formát pro zprávy AIDC musí, pokud je to 
proveditelné, splňovat příslušná pravidla o údajích 
obsažená v Doplňku 3. Datová pole AIDC, která mají 
být vysílána po AFTN a která jsou nekonzistentní 
s pravidly o údajích uvedenými v Doplňku 3 nebo je 
doplňují, musí být zajištěna na základě regionálních 
postupů ICAO. 

11.2.2.3 Když jsou zprávy mezi příslušnými 
stanovišti ATS vyměňovány ústně, musí ústní 
potvrzení tvořit průkazné přijetí zprávy. Potvrzení 
v písemné formě přímo mezi řídícími se proto nemusí 
vyžadovat. Potvrzení koordinace způsobem výměny 
zpráv mezi automatizovanými systémy se musí 
vyžadovat, pokud není mezi stanovišti, jichž se to 
týká, uzavřena zvláštní dohoda. 

Poznámka: Viz Předpis L 11, Hlava 6 týkající se 
požadavku na zaznamenávání přímých hovorových 
spojení. 

 

11.3 Způsoby výměny zpráv 

11.3.1 Způsob, který se používá pro výměnu 
zpráv ATS, se musí řídit stanovenými časovými 
požadavky řízení letového provozu a postupy pro 
řízení toku. 

11.3.1.1 Způsob výměny zpráv musí být rovněž 
závislý na dostupnosti přiměřených spojovacích 
kanálů, na funkcích, které mají být vykonávány, na 
druhu vyměňovaných údajů a na zařízeních dotyčných 
stanovišť, které zprávy zpracovávají. 

11.3.2 Základní údaje letového plánu 
nezbytné pro postupy pro řízení toku musí být 
předány nejméně 60 minut před daným letem. 
Základní údaje letového plánu se musí dodat buď jako 
podaný letový plán, nebo jako stálý letový plán 
předaný poštou ve formě formuláře seznamu stálých 
letových plánů nebo jiným mediem vhodným pro 
systémy elektronického zpracování údajů. 

11.3.2.1 Údaje letového plánu předloženého 
před letem musí být aktualizovány, pokud jde o změny 
časů, hladin a tratí a další podstatné informace, které 
mohou být nezbytné. 

11.3.3 Základní údaje letového plánu 
nezbytné pro účely řízení letového provozu musí být 
předloženy prvnímu středisku řízení na trati nejméně 
30 minut před letem a každému následujícímu 
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středisku nejméně 20 minut před tím, než letadlo 
vstoupí do prostoru jeho odpovědnosti, aby se toto 
středisko mohlo připravit na předání řízení. 

11.3.4 Kromě výjimky uvedené v ust. 11.3.5 
musí být druhému a každému následujícímu středisku 
na trati poskytnuty platné údaje včetně 
aktualizovaných základních údajů letového plánu, 
které jsou obsaženy ve zprávě platného letového 
plánu nebo ve zprávě o předpokládaném čase 
přeletu, které doplňují již dostupné aktualizované 
základní údaje letového plánu. 

11.3.5 V prostorech, kde se pro výměnu 
údajů letového plánu využívá automatizovaných 
systémů a kde tyto systémy poskytují údaje pro 
několik oblastních středisek řízení, přibližovacích 
stanovišť a /nebo letištních řídících věží, se příslušné 
zprávy nesmí adresovat každému jednotlivému 
stanovišti ATS, ale jen těmto automatizovaným 
systémům.  

Poznámka:  Další zpracování a distribuce údajů 
na svá přidružená stanoviště ATS je vnitřním úkolem 
přebírajícího systému. 

11.3.5.1 Když jsou používány zprávy AIDC, 
vysílající stanoviště musí určit identitu přijímacího 
stanoviště ATS a všechny zprávy musí obsahovat 
identifikaci následujícího stanoviště ATS. Přijímající 
stanoviště akceptuje pouze zprávy, které jsou pro něj 
určeny. 

11.3.6 Zprávy o pohybu letadla  

Zprávy o pohybu letadla musí být adresovány 
současně prvnímu středisku řízení na trati a všem 
ostatním stanovištím ATS na trati letu, která nejsou 
schopna obdržet nebo zpracovat údaje platného 
letového plánu, a dotyčným stanovištím uspořádání 
toku letového provozu. 

11.3.7 Údaje o koordinaci a předání 

11.3.7.1 Průběh letu mezi za sebou jdoucími 
řídícími sektory a/nebo středisky řízení se musí 
uskutečňovat koordinací a předávajícím dialogem 
sestávajícím z následujících fází: 

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

b) koordinace podmínek předání řízení předávajícím 
stanovištěm ATC; 

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

d) předání řízení přebírajícímu stanovišti. 

11.3.7.2 Kromě výjimky uvedené v ust. 11.3.7.3 
se oznámení o letu musí předat prostřednictvím 
zprávy platného letového plánu, která obsahuje 
všechny pro ATS důležité údaje, nebo zprávy 
o předpokládaném čase přeletu, která obsahuje 
navržené podmínky předání. Zpráva o 
předpokládaném čase přeletu se může použít pouze 
tehdy, když přebírající stanoviště již má k dispozici 
aktualizované základní údaje letového plánu, tj. 
zprávu podaného letového plánu a přiřazenou 

aktualizační zprávu (zprávy), které již byly odeslány 
předávajícím stanovištěm. 

11.3.7.3 Kde jsou používány zprávy AIDC, 
oznámení o letu musí být provedeno zprávou 
o oznámení (Notification message) a/nebo počáteční 
koordinační zprávou (Coordination Initial message) 
obsahující všechny relevantní údaje ATS. 

11.3.7.4 Kromě výjimky uvedené v ust. 11.3.7.5 
se koordinační dialog musí považovat za ukončený, 
jakmile jsou navržené podmínky obsažené ve zprávě 
platného letového plánu nebo ve zprávě 
o předpokládaném čase přeletu nebo v jednom nebo 
více protinávrzích přijaty provozním nebo logickým 
postupem. 

11.3.7.5 Kde jsou používány zprávy AIDC, 
bude jakýkoliv koordinační dialog považován za 
ukončený, jakmile je akceptována počáteční 
koordinační zpráva (Coordinate Initial message) nebo 
protinávrh (koordinační dohodovací zpráva – 
Coordinate Negotiate message). 

11.3.7.6  Kromě výjimky uvedené 
v ust. 11.3.7.7, pokud nebylo přijato provozní 
potvrzení, musí přebírající počítač automaticky vyslat 
zprávu o logickém potvrzení, aby se zajistila integrita 
koordinačního dialogu využívajícího spojení počítač- 
počítač. Tato zpráva se musí vyslat tehdy, když byly 
údaje o předání přijaty a zpracovány do té míry, že 
jsou považovány za prosté všech syntaktických 
a sémantických chyb, tj. že zpráva obsahuje platnou 
informaci. 

11.3.7.7 Jsou-li jsou používány zprávy AIDC, 
zpráva o akceptování došlých zpráv (Application 
Accept messages) musí být automaticky vysílána 
přijímajícím počítačem s využitím spojení počítač-
počítač za účelem zajištění integrity koordinačního 
dialogu. Tato zpráva musí být vyslána, když 
koordinace, všeobecná informace nebo přenos dat 
byly přijaty, zpracovány a shledány prosté všech chyb 
a, kde je to relevantní, je k dispozici pro prezentaci na 
řídícím pracovišti. 

11.3.7.8 Předání řízení se musí uskutečnit buď 
explicitně, nebo podle dohody mezi dvěma dotyčnými 
stanovišti implicitně, tj., že není nutná žádná 
komunikace mezi předávajícími a přebírajícími 
stanovišti. 

11.3.7.9 Když předání řízení zahrnuje výměnu 
údajů, musí návrh pro předání, pokud je to vhodné, 
obsahovat i informaci odvozenou z přehledového 
systému ATS. Jestliže se návrh vztahuje k již 
odsouhlaseným koordinačním údajům, nemusí se 
obvykle další koordinace požadovat. Musí se však 
požadovat zpráva o akceptování navržených 
podmínek předání. 

11.3.7.10 V situacích, kdy navrhované podmínky 
předání již nejsou nadále pro přebírající stanoviště 
akceptovatelné, musí být přebírajícím stanovištěm 
iniciována další koordinace navrhnutím alternativních 
přijatelných podmínek. 

11.3.7.11 Zprávy o předání spojení mohou být 
použity jako alternativní ke zprávám o předání řízení. 
Jestliže jsou použity zprávy o předání spojení
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k instruování letu navázat spojení s přijímajícím 
stanovištěm a předání řízení se bude konat na 
hranicích řízené oblasti nebo jiném čase nebo místě 
specifikovaném v koordinační dohodě, zprávy 
o předání řízení nemusí být použity. 

11.3.7.12 Jestliže po přijetí informace odvozené 
z přehledového systému ATS není přebírající 
stanoviště schopné letadlo okamžitě identifikovat, 
musí následovat další komunikace, aby se získala 
nová přehledová informace, pokud je to vhodné. 

11.3.7.13 Když bylo řízení předávaného letadla 
převzato, přebírající stanoviště musí ukončit dialog 
předání řízení tím, že předávajícímu stanovišti oznámí 
převzetí řízení, pokud mezi dotyčnými stanovišti 
nebyly uzavřeny zvláštní dohody. 

11.3.8 Doplňkové údaje 

11.3.8.1 Jestliže jsou požadovány základní 
údaje letového plánu nebo doplňkové údaje letového 
plánu, musí se adresovat zprávy o žádosti tomu 
stanovišti ATS, které má nejpravděpodobněji přístup 
k požadovaným údajům.  

Poznámka: Viz ust. 11.4.2.4.2 a 11.4.2.4.3 tohoto 
předpisu pro stanoviště ATS, jimž se musí adresovat 
žádosti o zprávy. 

11.3.8.2 Jsou-li požadované informace 
dostupné, musí se vyslat zpráva podaného letového 
plánu nebo zpráva doplňku letového plánu. 

 

11.4 Druhy zpráv a jejich používání 

11.4.1 Zprávy o nouzi 

11.4.1.1 Rozdílnost okolností doprovázejících 
každou známou nebo předpokládanou nouzovou 
situaci vylučuje stanovení standardních druhů zpráv, 
které by měly být poskytovány pro spojení týkající se 
nouze, s výjimkou předepsanou v ust.  11.4.1.2, 
11.4.1.3 a 11.4.1.4 tohoto předpisu. 

11.4.1.2 Pohotovostní zprávy (ALR) 

11.4.1.2.1 Předpokládá-li kterékoliv stanoviště 
ATS, že některé letadlo je ve stavu nouze, jak je 
definována v Předpisu L 11, Hlavě 5, musí vyslat 
každému stanovišti ATS, kterého se let může týkat, 
a přidruženým záchranným koordinačním střediskům 
pohotovostní zprávu obsahující ty z informací, které 
jsou stanoveny v Doplňku 3, ust. 1 tohoto předpisu 
a které jsou k  dispozici nebo je možné je získat. 

11.4.1.2.2 Je-li tak mezi zúčastněnými stanovišti 
ATS dohodnuto, zpráva týkající se údobí nouze 
odesílaná stanovištěm používajícím zařízení pro 
automatické zpracování údajů může mít formu zprávy 
o změně (jako v ust. 11.4.2.2.4) nebo koordinační 
zprávy (jako v ust. 11.4.2.3.4 nebo 11.4.2.4.4) 
doplněnou ústní zprávou udávající dodatečné 
podrobnosti předepsané k zahrnutí do pohotovostní 
zprávy. 

11.4.1.3 Zprávy o ztrátě spojení (RCF)  

Poznámka: Ustanovení upravující postup 
v případě ztráty spojení jsou uvedena v Předpisu L 2, 
ust. 3.6.5.2 a Hlavě 15, ust. 15.6 tohoto předpisu. 

11.4.1.3.1 Zjistí-li stanoviště ATS, že v jeho 
prostoru došlo ke ztrátě radiového spojení s letadlem, 
musí všem následujícím stanovištím ATS na trati letu, 
která již přijala základní údaje letového plánu (FPL 
nebo RPL), a letištní řídící věži letiště určení vyslat 
zprávu RCF, jestliže základní údaje letového plánu již 
byly zaslány. 

11.4.1.3.2 Jestliže následující stanoviště ATS 
dosud nepřijalo základní údaje letového plánu, 
protože mělo koordinačním postupem přijmout zprávu 
platného letového plánu, pak se tomuto stanovišti 
ATS musí vyslat zpráva RCF a zpráva CPL. Následně 
toto stanoviště ATS musí vyslat zprávu RCF a zprávu 
CPL následujícímu stanovišti ATS.  

11.4.1.4 Zprávy o stavu nouze ve volném textu 
(Free Text Emergency messages) (AIDC, Doplňek 6) 

11.4.1.4.1 Kdykoliv má být vyslána provozní 
informace týkající se letadla, o kterém je známo nebo 
se předpokládá, že je ve stavu nouze, a tato 
informace nemůže být formátována tak, aby splňovala 
jakýkoliv jiný typ zprávy AIDC, musí být vyslána 
zpráva o stavu nouze ve volném textu. 

11.4.1.4.2 Některé příklady okolností, které 
mohou opravňovat použití zprávy o stavu nouze ve 
volném textu jsou následující: 

a) hlášení o nouzovém volání nebo vysílání 
nouzového majáku určení polohy; 

b) zprávy týkající se protiprávního činu nebo varování 
před bombovou hrozbou; 

c) zprávy týkající se vážného onemocnění nebo 
výtržnosti mezi cestujícími; 

d) náhlá změna trajektorie letu z důvodu technické 
nebo navigační poruchy; a 

e) ztráta spojení. 

11.4.2 Zprávy o pohybech a řízení  

11.4.2.1 Zprávy týkající se zamýšlených nebo 
skutečných pohybů letadel se musí zakládat na 
nejnovějších informacích předávaných stanovištím 
ATS piloty, provozovateli nebo jejich určenými 
zástupci nebo získaných z přehledových systémů 
ATS. 

11.4.2.2 Zprávy o pohybu letadel 

11.4.2.2.1 Zprávy o pohybu letadel obsahují: 

 zprávy podaného letového plánu  
(ust. 11.4.2.2.2); 

 zprávy o zdržení (ust. 11.4.2.2.3); 

 zprávy o změně (ust. 11.4.2.2.4);  

 zprávy o zrušení letového plánu  
(ust. 11.4.2.2.5); 

 zprávy o odletu (ust. 11.4.2.2.6); 

 zprávy o příletu (ust. 11.4.2.2.7)
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11.4.2.2.2 Zprávy podaného letového plánu 
(FPL)  

Poznámka: Pokyny pro vysílání zprávy FPL 
obsahuje Doplněk 2. 

11.4.2.2.2.1 Pokud se neuplatňují postupy pro 
stálé letové plány nebo se nepoužívají zprávy 
platného letového plánu, musí se na všechny lety, na 
které byl předložen letový plán, vyslat zpráva 
podaného letového plánu s cílem poskytnout ji službě 
řízení letového provozu, letové informační službě 
nebo pohotovostní službě na části nebo celé trati letu. 

11.4.2.2.2.2 Zprávy podaného letového plánu musí 
být odesílány a adresovány stanovištěm ATS, které 
slouží letišti odletu, nebo, kde se tak uplatňuje, 
stanovištěm ATS, které přijalo letový plán od letadla 
za letu, následovně: 

a) zpráva FPL musí být zaslána oblastnímu středisku 
řízení nebo letovému informačnímu středisku, 
které slouží řízené oblasti nebo letové informační 
oblasti, ve které se nachází letiště odletu; 

b) s výjimkou, kdy na základě dohod o stálých 
letových plánech jsou již základní údaje letového 
plánu k dispozici, se zpráva FPL musí zaslat všem 
oblastním střediskům odpovědným za každou 
letovou informační oblast nebo horní letovou 
informační oblast na trati, které nemohou 
zpracovat aktuální údaje. Navíc se musí zpráva 
FPL rovněž zaslat letištní řídící věži letiště určení. 
Kde je tak požadováno, musí se zpráva FPL zaslat 
i střediskům uspořádání toku, sloužícím 
stanovištím ATS na trati;  

c) je-li v letovém plánu vyznačena žádost možného 
znovupovolení za letu (RIF), musí se zpráva FPL 
zaslat dalším střediskům, jichž se týká, a letištní 
řídící věži změněného letiště určení; 

d) kde bylo schváleno používání zpráv CPL, ale kde 
se pro včasné plánování toku provozu požadují 
informace, musí se oblastním střediskům řízení, 
kterých se to týká, zaslat zpráva FPL; 

e) pro let na tratích, kde se poskytuje pouze letová 
informační služba a pohotovostní služba, se musí 
zpráva FPL adresovat každému středisku letové 
informační oblasti nebo horní letové informační 
oblasti na trati a letištní řídící věži letiště určení. 

11.4.2.2.2.3 V případě letu s mezipřistáními, kde 
letové plány pro každý úsek byly podány na prvním 
letišti odletu, se musí uplatňovat následující postup: 

a) ohlašovna letových provozních služeb na prvním 
letišti odletu musí: 

1) vyslat zprávu FPL pro první úsek letu v 
souladu s ust. 11.4.2.2.2.2;  

2) vyslat oddělenou zprávu FPL pro každý 
následující úsek letu adresovanou ohlašovně 
letových provozních služeb příslušného 
následujícího letiště odletu;  

b) ohlašovna letových provozních služeb každého 
následujícího letiště odletu musí po přijetí zprávy 
FPL postupovat tak, jako by letový plán byl podán 
v místě. 

11.4.2.2.2.4 Jestliže je tak požadováno dohodou 
mezi příslušnými úřady ATS, aby se napomohlo 
identifikaci letů a tím vyloučila nebo omezila potřeba 

zakročování v případě odchylek od přidělené trati, 
musí se zprávy FPL o letech po stanovených tratích 
nebo jejich částech v bezprostřední blízkosti hranic 
letové informační oblasti adresovat rovněž střediskům 
odpovědným za každou letovou informační oblast 
nebo horní letovou informační oblast, která sousedí 
s těmito tratěmi nebo jejich částmi. 

 

11.4.2.2.2.5 Zprávy FPL by měly být vysílány ihned 
po podání letového plánu. Je-li letový plán podán více 
než 24 hodin před předpokládaným časem zahájení 
pojíždění, musí být do pole 18 letového plánu vloženo 
datum odletu. 

11.4.2.2.3 Zprávy o zdržení (DLA) 

11.4.2.2.3.1 Zpráva DLA se musí vyslat, jakmile 
odlet letadla, pro nějž byly zaslány základní údaje 
letového plánu (FPL nebo RPL), je zdržen o více než 
15 minut od předpokládaného času zahájení pojíždění 
obsaženého v základních údajích letového plánu. 

11.4.2.2.3.2 Stanoviště ATS, které slouží letišti 
odletu, musí vyslat zprávu DLA všem příjemcům 
základních údajů letového plánu.  

Poznámka: Viz ust. 11.4.2.3.4 týkající se 
oznámení zdrženého odletu letadla, na které byla 
vyslána zpráva CPL. 

 

11.4.2.2.4 Zprávy o změně (CHG) 

Zpráva CHG se musí vyslat, jakmile byla provedena 
jakákoliv změna základních údajů letového plánu 
obsažených v dříve vyslaných údajích FPL nebo RPL. 
Zpráva CHG se musí zaslat těm příjemcům 
základních údajů letového plánu, kteří budou změnou 
dotčeni. Příslušné změněné základní údaje letového 
plánu musí být poskytnuty těm dotčeným subjektům, 
které je předtím neobdrželi. 

Poznámka: Viz ust. 11.4.2.3.4 týkající se 
oznámení o změně koordinovaných údajů obsažených 
v dříve vyslaném platném letovém plánu nebo ve 
zprávě o předpokládaném čase přeletu. 

11.4.2.2.5 Zprávy o zrušení letového plánu (CNL) 

Zpráva o zrušení letového plánu (CNL) se musí vyslat, 
když let, pro nějž byly dříve vyslány základní údaje 
letového plánu, byl zrušen. Stanoviště ATS, které 
slouží letišti odletu, musí vyslat zprávu CNL těm 
stanovištím ATS, která již obdržela základní údaje 
letového plánu. 

11.4.2.2.6 Zprávy o odletu (DEP) 

11.4.2.2.6.1 Pokud není na základě regionálních 
postupů ICAO předepsáno jinak, zpráva DEP se musí 
vyslat ihned po odletu letadla, na nějž byly dříve 
vyslány základní údaje letového plánu. 

11.4.2.2.6.2 Zprávu DEP musí vyslat stanoviště 
ATS sloužící letišti odletu všem příjemcům základních 
údajů letového plánu. 
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Poznámka: Viz ust. 11.4.2.3.4 týkající se 
oznámení o odletu letadla, na které byla vyslána 
zpráva CPL. 

11.4.2.2.7 Zprávy o příletu (ARR) 

11.4.2.2.7.1 Když je zpráva o příletu přijata 
stanovištěm ATS sloužícím příslušnému letišti, musí 
toto stanoviště vyslat zprávu ARR: 

a) při přistání na letišti určení: 

1) oblastnímu středisku řízení nebo letovému 
informačnímu středisku, v jehož prostoru se 
letiště příletu nachází, pokud tak toto 
stanoviště požaduje; a  

2) stanovišti ATS letiště odletu, které bylo 
původcem zprávy letového plánu, pokud tato 
zpráva obsahovala žádost o zprávu ARR; 

b) při přistání na náhradním nebo jiném letišti: 

1) oblastnímu středisku řízení nebo letovému 
informačnímu středisku, v jehož prostoru se 
letiště příletu nachází; a  

2) letištní řídící věži letiště určení; a 

3) ohlašovně letových provozních služeb letiště 
odletu; a 

4) oblastnímu středisku řízení nebo letovému 
informačnímu středisku odpovědnému za 
každou letovou informační oblast nebo horní 
letovou informační oblast, přes kterou by 
letadlo v souladu s letovým plánem letělo, 
kdyby nedivertovalo. 

11.4.2.2.7.2  Po přistání řízeného letu, u něhož 
došlo ke ztrátě obousměrného spojení, musí letištní 
řídící věž letiště příletu vyslat zprávu ARR: 

a) při přistání na letišti určení: 

1) všem stanovištím ATS, které se letem v údobí 
ztráty spojení zabývaly; a  

2) všem ostatním stanovištím ATS, které mohly 
být uvedeny do pohotovosti; 

b) při přistání jinde než na letišti určení:  
stanovišti ATS, které slouží letišti určení; toto 
stanoviště pak musí vyslat zprávu ARR ostatním 
stanovištím ATS, kterých se to týká nebo která 
byla uvedena do pohotovosti podle a) výše. 

11.4.2.3 Koordinační zprávy (viz Doplněk 3)  

Poznámka: Postupy týkající se koordinace 
obsahuje Hlava 10. Frazeologii, která se má používat 
při hlasovém spojení, obsahuje Hlava 12. 
Viz ust. 11.4.2.5 níže týkající se regulace zpráv AIDC, 
jak jsou uvedeny v Doplňku 6. 

11.4.2.3.1 Koordinační zprávy zahrnují: 

 zprávy platného letového plánu (ust. 11.4.2.3.2) 

 zprávy o předpokládaném čase přeletu 
(ust. 11.4.2.3.3) 

 koordinační zprávy (ust. 11.4.2.3.4) 

 zprávy o souhlasu (ust. 11.4.2.3.5) 

 zprávy o logickém potvrzení (ust. 11.4.2.3.6). 

11.4.2.3.2 Zprávy platného letového plánu (CPL) 

11.4.2.3.2.1 Pokud byly již základní údaje letového 
plánu (FPL nebo RPL) distribuovány a budou 
doplňovány koordinačními údaji ve zprávě 
o předpokládaném čase přeletu, zprávu CPL musí 
vyslat každé oblastní středisko řízení následujícímu 
oblastnímu středisku řízení a poslední oblastní 
středisko řízení letištní řídící věži letiště určení. Tato 
zpráva CPL se musí vyslat na každý řízený let a na 
každý let, kterému je poskytována letová poradní 
služba na tratích nebo jejich částech, kde bylo 
příslušným úřadem ATS rozhodnuto, že mezi 
uvedenými stanovišti existuje odpovídající spojení 
a že podmínky jsou jinak vhodné pro předávání 
informací platného letového plánu. 

11.4.2.3.2.2 Když letadlo prolétává velmi malou 
částí řízené oblasti a je tak dohodnuto mezi 
příslušnými úřady ATS, koordinace letového provozu 
přes tuto část prostoru řízené oblasti, která byla 
delegována, se uskutečňuje přímo mezi dvěma 
středisky, jejichž řízené oblasti jsou odděleny touto 
částí. Zprávy CPL se musí vysílat přímo mezi 
takovými stanovišti. 

11.4.2.3.2.3  Pokud není předepsáno příslušným 
úřadem ATS jiné časové období, musí být zpráva CPL 
vyslána dostatečně včas, aby to každému dotyčnému 
stanovišti ATS umožnilo přijmout tuto informaci 
nejméně 20 minut před časem, ve kterém se 
předpokládá, že letadlo přeletí bod předání řízení 
nebo hraniční bod, nad nímž jeho řízení převezme 
následující stanoviště. Tento postup se musí 
uplatňovat bez ohledu na to, jestli stanoviště ATS 
odpovědné za odeslání zprávy převzalo řízení nebo 
navázalo spojení s tímto letadlem v čase, kdy má být 
zpráva CPL vyslána. 

11.4.2.3.2.4  Jestliže je zpráva CPL vyslána 
středisku, které nepoužívá zařízení pro automatické 
zpracování dat, časové období stanovené 
v ust. 11.4.2.3.2.3 může být nedostačující. V takovém 
případě se musí dohodnout jiný časový parametr. 

11.4.2.3.2.5  Zpráva CPL musí zahrnovat pouze 
informace týkající se letu od místa vstupu do další 
řízené oblasti nebo poradního vzdušného prostoru 
k letišti určení. 

11.4.2.3.3 Zprávy o předpokládaném čase 
přeletu (EST) 

11.4.2.3.3.1 Když byly na let předány základní 
údaje letového plánu, musí každé oblastní středisko 
řízení nebo letové informační středisko vyslat zprávu 
EST následujícímu oblastnímu středisku řízení nebo 
letovému informačnímu středisku na trati letu. 

11.4.2.3.3.2 Pokud není předepsáno příslušným 
úřadem ATS jiné časové období, musí se zpráva EST 
vyslat dostatečně včas, aby to dotyčnému stanovišti 
ATS umožnilo získat tuto informaci nejméně 20 minut 
před časem, ve kterém se předpokládá, že letadlo 
přeletí bod předání řízení nebo hraniční bod, nad 
nímž jeho řízení převezme následující stanoviště. 
Tento postup se musí uplatnit bez ohledu na to, jestli 
oblastní středisko řízení nebo letové informační 
středisko odpovědné za odeslání zprávy převzalo 
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řízení nebo navázalo spojení s tímto letadlem v čase, 
kdy má být zpráva EST vyslána. 

11.4.2.3.3.3 Když se zpráva EST vysílá středisku, 
které nepoužívá zařízení pro automatické zpracování 
údajů, může být čas stanovený v ust. 11.4.2.3.3.2 
nedostačující. V takovém případě se musí dohodnout 
jiný časový parametr.  

11.4.2.3.4 Koordinační zprávy (CDN) 

11.4.2.3.4.1 Zprávu CDN musí během 
koordinačního dialogu vyslat přebírající stanoviště 
předávajícímu, když přebírající stanoviště chce 
navrhnout změnu koordinačních údajů, které jsou 
obsaženy v dříve přijaté zprávě CPL nebo EST. 

11.4.2.3.4.2 Jestliže chce předávající stanoviště 
navrhnout změnu údajů obsažených ve zprávě CDN 
přijaté od přebírajícího stanoviště, musí být 
přebírajícímu stanovišti zaslána zpráva CDN. 

11.4.2.3.4.3 Výše popsaný dialog se opakuje, 
dokud jedno ze dvou dotčených stanovišť neukončí 
koordinační dialog vysláním zprávy o souhlasu (ACP). 
Když se však navrhuje změna ve zprávě CDN, musí 
se k vyřešení daného problému použít přímých 
hovorových okruhů. 

11.4.2.3.4.4 Jestliže chce po ukončení 
koordinačního dialogu jedno ze dvou dotčených 
stanovišť ATS navrhnout nebo oznámit jakoukoli 
změnu základních údajů letového plánu nebo 
podmínek předání, musí druhému stanovišti vyslat 
zprávu CDN. To pak vyžaduje zopakování 
koordinačního dialogu.  

11.4.2.3.4.5 Opakovaný koordinační dialog 
vyžaduje, aby byl ukončen vysláním zprávy ACP. 
Obvykle se při opakovaném koordinačním dialogu 
musí použít přímých hovorových okruhů. 

11.4.2.3.5 Zprávy o souhlasu (ACP) 

11.4.2.3.5.1 Pokud nebyly v souladu s Hlavou 
10, ust. 10.1.2.2.1 mezi dotyčnými stanovišti řízení 
letového provozu uzavřeny zvláštní dohody, musí 
přebírající stanoviště vyslat předávajícímu stanovišti 
zprávu ACP, aby vyjádřilo, že souhlasí s údaji 
obsaženými ve zprávě CPL nebo EST. 

11.4.2.3.5.2 Přebírající nebo předávající stanoviště 
musí vyslat zprávu ACP, aby vyjádřilo, že souhlasí 
s údaji získanými ve zprávě a že je koordinační dialog 
ukončen. 

11.4.2.3.6 Zpráva o logickém potvrzení (LAM) 

11.4.2.3.6.1 LAM se musí používat pouze mezi 
počítači ATC. 

11.4.2.3.6.2 Počítač ATC musí vyslat LAM jako 
odpověď na zprávu CPL, EST nebo jinou příslušnou 
zprávu, která byla přijata a zpracována do té míry, že 
se její provozní obsah dostane k příslušnému 
řídícímu.  

11.4.2.3.6.3 Při vysílání zprávy CPL nebo EST 
musí předávající středisko stanovit příslušný časový 
parametr pro odezvu. Jestliže LAM není přijata 

v tomto časovém parametru, musí se vyslat provozní 
výstraha a musí se přejít na telefonní a manuální 
režim. 

11.4.2.4 Doplňkové zprávy 

11.4.2.4.1 Doplňkové zprávy zahrnují: 

 zprávy žádosti o letový plán (ust. 11.4.2.4.2); 

 zprávy žádosti o doplněk letového plánu 
(ust. 11.4.2.4.3); 

 zprávy doplňku letového plánu (ust. 11.4.2.4.4). 

11.4.2.4.2 Zprávy žádosti o letový plán (RQP) 

Zpráva žádosti o letový plán (RQP) se musí vyslat, 
když chce stanoviště ATS získat údaje letového plánu. 
To může nastat při obdržení zprávy týkající se letadla, 
o němž nebyly přijaty předem žádné odpovídající 
základní údaje letového plánu. Zpráva RQP se musí 
vyslat předávajícímu stanovišti ATS, které odeslalo 
zprávu EST, nebo středisku, které odeslalo 
aktualizující zprávu, pro kterou nejsou k dispozici 
žádné odpovídající základní údaje letového plánu. 
Jestliže nebyla přijata vůbec žádná zpráva, ale letadlo 
navázalo RTF spojení a žádá poskytnutí letových 
provozních služeb, musí se zpráva RQP vyslat na 
předchozí stanoviště ATS na trati letu. 

11.4.2.4.3 Zprávy žádosti o doplněk letového 
plánu (RQS) 

Zpráva žádosti o doplněk letového plánu (RQS) se 
musí vyslat, když chce stanoviště ATS získat údaje 
doplňku letového plánu. Zpráva se musí vyslat 
ohlašovně letových provozních služeb letiště odletu 
nebo v případě letového plánu předloženého za letu 
stanovišti ATS uvedenému ve zprávě letového plánu. 

11.4.2.4.4 Zprávy doplňku letového plánu (SPL) 

Poznámka: Pokyny pro vysílání SPL obsahuje 
Doplněk 2. 

Ohlašovna ATS letiště odletu musí vyslat zprávu SPL 
stanovištím ATS požadujícím doplňkovou informaci 
k té, která již byla vyslána zprávou CPL nebo FPL. Při 
předávání po AFTN se zprávě musí přidělit stejná 
přednostní značka, jako je ta, která je uvedena ve 
zprávě žádosti. 

11.4.2.5 Zprávy AIDC (viz Doplněk 6) 

11.4.2.5.1 Zprávy AIDC obsahují: 

 Zprávy o oznámení – Notify messages (11.4.2.5.3) 

 Počáteční koordinační zprávy – Coordinate Initial 
messages (11.4.2.5.4) 

 Koordinační dohodovací zprávy – Coordinate 
Negotiate messages (11.4.2.5.5) 

 Koordinační zprávy o akceptování – Coordinate 
Accept messages (11.4.2.5.6) 

 Koordinační zprávy o odmítnutí – Coordinate 
Reject messages (11.4.2.5.7) 

 Koordinační zprávy o zrušení – Coordinate Cancel 
messages (11.4.2.5.8) 

 Koordinační zprávy o aktualizaci – Coordinate 
Update messages (11.4.2.5.9) 
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 Koordinační pohotovostní zprávy – Coordinate 
Standby messages (11.4.2.5.10) 

 Zprávy o zahájení předání – Transfer Initiate 
messages (11.4.2.5.11) 

 Zprávy o návrhu podmínek předání – Transfer 
Conditions Proposal messages (11.4.2.5.12) 

 Zprávy o akceptování podmínek předání – 
Transfer Conditions Accept messages 
(11.4.2.5.13) 

 Zprávy žádosti o předání na spojení – Transfer 
Communication Request messages (11.4.2.5.14) 

 Zpráva o předání spojení – Transfer 
Communication messages (11.4.2.5.15) 

 Zpráva o převzetí spojení – Transfer 
Communications Assume messages (11.4.2.5.16) 

 Zpráva o předání řízení – Transfer Control 
messages (11.4.2.5.17) 

 Zpráva o převzetí řízení – Transfer Control 
Assume messages (11.4.2.5.18) 

 Zprávy o detailech letu – General Point messages 
(11.4.2.5.19) 

 Zprávy o aktivních údajích – General Executive 
Data messages (11.4.2.5.20) 

 Zprávy o stavu nouze ve volném textu – Free Text 
Emergency messages (11.4.1.4) 

 Zprávy ve volném textu – Free Text General 
messages (11.4.2.5.21) 

 Zprávy o akceptování došlých zpráv – Application 
Accept messages (11.4.2.5.22) 

 Zprávy o odmítnutí došlých zpráv – Application 
Reject messages (11.4.2.5.23) 

11.4.2.5.2 Požadavky týkající se volby zpráv 
AIDC a souvisejících postupů by měly být stanoveny 
na základě regionálních postupů ICAO za účelem 
zjednodušit harmonizaci ATS v přilehlých vzdušných 
prostorech. 

Poznámka: Přestože je implementace zpráv AIDC 
určena k automatizaci koordinačního procesu ATC 
a k minimalizaci požadavků na hlasovou koordinaci, 
nejde o její úplnou náhradu, zvláště když let probíhá 
v těsné blízkosti hranic prostoru odpovědnosti 
přilehlého stanoviště. 

11.4.2.5.3 Zprávy o oznámení (Notify messages) 

11.4.2.5.3.1 Zprávy o oznámení (Notify messages) 
musí být vysílány předem stanovištím ATS, u kterých 
bude požadována koordinace letu. Tyto zprávy mohou 
být zasílány i stanovištím ATS, která mohou být 
dotčena dráhou letu, přestože let nemusí aktuálně 
vstoupit do prostoru odpovědnosti těchto stanovišť 
ATS. Počáteční zpráva o oznámení (Notify message) 
musí být vyslána v dohodnutém čase nebo dříve nebo 
v dohodnuté vzdálenosti před společnými hranicemi 
s prostorem odpovědnosti přebírajícího stanoviště. 
Tento čas nebo vzdálenost obvykle spadají do období 
před vysláním počáteční koordinační zprávy 
(Coordinate Initial message). Jestliže letadlo odlétává 
z letiště v blízkosti společných hranic, mohou nicméně 
přilehlá stanoviště souhlasit s tím, že zpráva 
o oznámení (Notify messages) se nepožaduje a že 
počáteční koordinační zpráva (Coordinate Initial 
message) bude dostačující. 

11.4.2.5.3.2 Všechny zprávy o oznámení (Notify 
messages) musí obsahovat údaje o předpokládaném 
přeletu hranic. Pokud jsou zahrnuty údaje o trati, musí 
minimálně obsahovat informace od bodu, který 
předchází vstupu do prostoru přijímacího stanoviště, 
po letiště určení. 

Poznámka 1: Množství traťových informací 
předcházející bodu vstupu do prostoru přijímacích 
stanovišť závisí na prostředí, ve kterém je let 
prováděn. Například by se více traťových informací 
požadovalo v procedurálním prostředí. 

Poznámka 2: Aby se umožnila synchronizace 
informací letových dat s přilehlými stanovišti, 
počáteční zpráva o oznámení (Notify message) může 
obsahovat všechny údaje letového plánu vztahující se 
k letu. 

11.4.2.5.3.3 Před vysíláním počáteční koordinační 
zprávy (Coordinate Initial message) musí být vysláním 
další zprávy o oznámení (Notify message) oznámeny 
dodatky obsahující upravené údaje k obsahu předtím 
vysílané zprávy o oznámení (Notify message). Změny 
hladiny, tratě nebo letiště určení si mohou rovněž 
vynutit změnu stanovišť ATS, kterým je nová zpráva 
o oznámení poslána. 

11.4.2.5.3.4 Jestliže destinace letadla je změněna 
před vysláním počáteční zprávy o oznámení (Notify 
message), letiště určení v této zprávě musí obsahovat 
změněnou destinaci. Jestliže je destinace změněna 
po vyslání počáteční zprávy o oznámení (Notify 
message), ale před vysláním počáteční koordinační 
zprávy (Coordinate Initial message), musí být vyslána 
nová zpráva o oznámení (Notify message) obsahující 
původní destinaci v údajích “Letiště určení“ a novou 
destinaci jako změněnou destinaci. Následné zprávy 
AIDC na stejné stanoviště musí obsahovat pouze 
změněnou destinaci v údajích “Letiště určení“. 

11.4.2.5.3.5 Na zprávu o oznámení (Notify 
message) není operativní odpověď. 

11.4.2.5.4 Počáteční koordinační zprávy 
(Coordinate Initial messages) 

11.4.2.5.4.1 Počáteční koordinační zpráva 
(Coordinate Initial message) musí být vysílána 
každým oblastním střediskem řízení následujícímu 
oblastnímu středisku řízení a z posledního oblastního 
střediska řízení na přibližovací stanoviště řízení 
sloužící letišti určení (nebo letištnímu řízení, jestliže 
takové stanoviště neexistuje). Zpráva musí být 
poslána pro každý řízený let a pro každý let, kterému 
je poskytována letová poradní služba, podél tratí nebo 
části tratí, kde bylo stanoveno příslušným úřadem 
ATS, že podmínky jsou účelné pro předávání 
koordinačních informací. Toto může zahrnovat 
stanoviště, která budou dotčena dráhou letu, přestože 
let nemusí aktuálně vstoupit do prostoru těchto 
stanovišť ATS. 

11.4.2.5.4.2 Počáteční koordinační zpráva 
(Coordinate Initial message) zakládá návrh 
koordinace letu v souladu s informacemi obsaženými 
v koordinační zprávě a jakoukoliv předtím přijatou 
notifikační zprávou (zprávami) (jestliže se používá). 
Všechny počáteční koordinační zprávy (Coordinate 
Initial messages) musí obsahovat údaje 
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o předpokládaném přeletu hranic. Když jsou zahrnuty 
údaje o trati, musí minimálně obsahovat informace 
od bodu, který předchází vstupu do prostoru 
následujícího stanoviště, po letiště určení. 

Poznámka 1: Množství traťových informací 
předcházející bodu vstupu do prostoru odpovědnosti 
přijímacích stanovišť ATS závisí na prostředí, ve 
kterém je let prováděn. Například by se více traťových 
informací požadovalo v procedurálním prostředí. 

Poznámka 2: Aby se umožnila synchronizace 
informací letových dat s přilehlými stanovišti, jestliže 
zpráva o oznámení nebyla předtím vyslána, počáteční 
koordinační zpráva (Coordinate Initial message) může 
obsahovat všechny údaje letového plánu vztahující se 
k letu. 

11.4.2.5.4.3 Když letadlo přelétává malou část 
řízeného prostoru, kde je dohodou mezi příslušnými 
úřady ATS delegována koordinace letového provozu 
v této části řízeného prostoru a koordinace je 
prováděna přímo mezi dvěma stanovišti, jejichž řízené 
prostory jsou separované tímto úsekem, počáteční 
koordinační zprávy (Coordinate Initial messages) 
musí být vysílány kromě stanoviště ATS, jehož prostor 
je přelétáván, rovněž těmto dvěma stanovištím. 

11.4.2.5.4.4 Počáteční koordinační zpráva 
(Coordinate Initial message) musí být vyslána 
dostatečně včas, aby to umožnilo každému 
zúčastněnému stanovišti ATS přijmout informaci 
nejméně 20 minut před časem, ve kterém se 
předpokládá, že letadlo mine bod předání řízení nebo 
hraniční bod s přijímajícím stanovištěm, pokud nebyl 
příslušným úřadem ATS předepsán jiný časový úsek. 
Tento požadavek musí být aplikován bez ohledu na 
to, zda stanoviště ATS odpovědné za vytvoření 
počáteční koordinační zprávy (Coordinate Initial 
message) převzalo řízení nebo navázalo spojení 
s letadlem do uplynutí doby, kdy má být koordinace 
uskutečněna. 

11.4.2.5.4.5 Když je počáteční koordinační zpráva 
(Coordinate Initial message) vysílána stanovišti ATS, 
které nepoužívá zařízení pro automatické zpracování 
dat, časový úsek stanovený v ust. 11.4.2.5.4.4 může 
být nedostatečný. V tomto případě může být dohodnut 
zvýšený časový parametr. 

11.4.2.5.4.6 Standardní odpovědí na počáteční 
koordinační zprávu (Coordinate Initial message) je 
buď koordinační dohodovací zpráva (Coordinate 
Negotiate message), nebo koordinační zpráva 
o akceptování (Coordinate Accept message). 
Nicméně, jestliže je přijata  počáteční koordinační 
zpráva (Coordinate Initial message) navrhující 
nestandardní koordinační podmínky a koordinační 
dohodovací zpráva (Coordinate Negotiate message) 
není vhodnou odpovědí k odmítnutí počáteční 
koordinační zprávy (Coordinate Initial message), 
může být použita koordinační zpráva o odmítnutí 
(Coordinate Reject message). Jestliže se toto stává, 
místní postupy musí stanovit požadavky k dokončení 
koordinačního procesu. 

11.4.2.5.5 Koordinační dohodovací zprávy 
(Coordinate Negotiate messages) 

11.4.2.5.5.1 Koordinační dohodovací zpráva 
(Coordinate Negotiate message) musí být vyslána 
přijímajícím stanovištěm předávajícímu stanovišti 
během počátečního koordinačního dialogu, když si 
přijímající stanoviště přeje navrhnout změnu 
koordinačních podmínek obsažených v počáteční 
koordinační zprávě (Coordinate Initial message). 

11.4.2.5.5.2 Za normálních okolností, když je 
v odpovědi na koordinační dohodovací zprávu 
(Coordinate Negotiate messages) přijatou v průběhu 
počátečního koordinačního dialogu požadováno další 
vyjednávání, musí být k vyřešení záležitosti použito 
přímých hovorových okruhů. Nicméně, kde je tak 
dohodnuto mezi dvěma stanovišti, musí být odeslána 
jako odpověď koordinační dohodovací zpráva 
(Coordinate Negotiate message). Tato výměna zpráv 
se opakuje, dokud není koordinační dialog dokončen 
jedním ze stanovišť vysláním koordinační zprávy 
o akceptování (Coordinate Accept message). 

11.4.2.5.5.3 Koordinační dohodovací zpráva 
(Coordinate Negotiate message) s návrhem změn 
předtím dohodnutých koordinačních podmínek musí 
být vyslána po úspěšném dokončení koordinace buď 
předávajícím, nebo přijímajícím stanovištěm. 
Koordinační dohodovací zpráva (Coordinate Negotiate 
message) je vyslána, jestliže změny nejsou v souladu 
s koordinačními dohodami mezi předávajícími 
a přijímajícími stanovišti nebo jestliže nejsou 
v používání koordinační zprávy o aktualizaci 
(Coordinate Update messages). 

11.4.2.5.5.4 Koordinační dohodovací zpráva 
(Coordinate Negotiate message) by obvykle neměla 
být vyslána po zahájení přechodu do stavu předání. 
Nicméně, kde je tak dohodnuto mezi stanovišti ATS, 
koordinační dohodovací zpráva (Coordinate Negotiate 
message) musí být vyslána přebírajícím stanovištěm 
k návrhu modifikace detailů letu poté, co bylo 
dokončeno předání řízení letu, ale let je ještě 
v blízkosti hranic prostoru odpovědnosti mezi dvěma 
stanovišti ATS. 

11.4.2.5.5.5 Za normálních okolností, když je 
jako odpověď na koordinační dohodovací zprávu 
(Coordinate Negotiate message) přijatou poté, co byla 
počáteční koordinace úspěšně dokončena, 
požadována další změna, musí být k vyřešení 
záležitosti použito přímých hovorových okruhů. 
Nicméně, kde je tak dohodnuto mezi stanovišti ATS, 
může být jako odpověď vyslána koordinační 
dohodovací zpráva (Coordinate Negotiate message). 
Tato výměna zpráv se opakuje, dokud není 
koordinační dialog dokončen vysláním koordinační 
zprávy o akceptování (Coordinate Accept message) 
nebo koordinační zprávy o odmítnutí (Coordinate 
Reject messages) jedním ze stanovišť. 

11.4.2.5.5.6 Jestliže je koordinační dohodovací 
zpráva (Coordinate Negotiate message) použita 
k návrhu změny letiště určení, koordinační 
dohodovací zpráva (Coordinate Negotiate message) 
musí obsahovat původní destinaci v údajích „Letiště 
určení“ a novou destinaci jako změněnou destinaci. 
Operativní odpověď na tuto koordinační dohodovací 
zprávu (Coordinate Negotiate message) musí 
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v údajích „Letiště určení“ obsahovat rovněž původní 
destinaci. Pokud je změna akceptována, následné 
zprávy AIDC na stejné stanoviště se musí týkat 
změněné destinace v údajích „Letiště určení“. 

11.4.2.5.5.7 Všechny koordinační dohodovací 
zprávy (Coordinate Negotiate message) musí 
obsahovat údaje o předpokládaném čase přeletu 
hranic. Když je tak dohodnuto mezi dvěma stanovišti, 
koordinační dohodovací zpráva (Coordinate Negotiate 
message) musí být vyslána pro aktualizaci dalších 
údajů letového plánu, jako jsou „Vybaveni CNS“ 
a „Jiné informace“. Údaje o trati, pokud jsou z důvodu 
potřeby zkoordinovat novou trať ve zprávě zahrnuty, 
musí obsahovat minimálně informace od bodu, který 
předchází vstupu do prostoru následujícího 
stanoviště, až po bod, kde se nová trať připojuje 
k dříve zkoordinované trati. 

11.4.2.5.5.8 Koordinační dohodovací zpráva 
(Coordinate Negotiate message) by za normálních 
okolností měla být předložena řídícímu k manuálnímu 
zpracování. 

11.4.2.5.6 Koordinační zprávy o akceptování 
(Coordinate Accept messages) 

11.4.2.5.6.1 Koordinační zpráva o akceptování 
(Coordinate Accept message) musí být vysílána 
stanovištěm ATS přijímajícím počáteční koordinační 
zprávu (Coordinate Initial message), koordinační 
zprávu o aktualizaci (Coordinate Update message) 
nebo koordinační dohodovací zprávu (Coordinate 
Negotiate message) k indikaci toho, že navržené 
koordinační podmínky (nebo jejich revize) obsažené 
v přijaté zprávě jsou akceptovány. 

11.4.2.5.6.2 Když je koordinační zpráva 
o akceptování (Coordinate Accept message) vysílána 
jako odpověď na dohodovací dialog navrhující změnu 
letiště určení, koordinační zpráva o akceptování 
(Coordinate Accept message) může (nepovinně) 
obsahovat předešlou destinaci v údajích „Letiště 
určení“. 

Poznámka: Použití předešlé destinace v údajích 
“Letiště určení“ může být požadováno pro zajištění 
správného přiřazení ke koordinační dohodovací 
zprávě (Coordinate Negotiate message) navrhující 
změnu letiště určení. 

11.4.2.5.6.3 Koordinační zpráva o akceptování 
(Coordinate Accept message) ukončuje koordinaci 
nebo dohodovací dialog. Na koordinační zprávu 
o akceptování (Coordinate Accept message) není 
operativní odpověď. 

11.4.2.5.7 Koordinační zprávy o odmítnutí 
(Coordinate Reject messages) 

11.4.2.5.7.1 Pokud je tak dohodnuto mezi dvěma 
stanovišti ATS, koordinační zpráva o odmítnutí 
(Coordinate Reject message) může být použita 
k odmítnutí koordinačních podmínek navržených 
v počáteční koordinační zprávě (Coordinate Initial 
message), když tyto koordinační podmínky nejsou 
v souladu s koordinační dohodou. Koordinační zpráva 
o odmítnutí (Coordinate Reject message) může být 
použita pouze jako odpověď na počáteční koordinační 
zprávu (Coordinate Initial message) za předpokladu, 

že pro dokončení koordinace letu existují místní 
postupy. 

11.4.2.5.7.2 Koordinační zpráva o odmítnutí 
(Coordinate Reject message) musí být vysílána 
stanovištěm ATS přijímajícím koordinační zprávu 
o aktualizaci (Coordinate Update message) nebo 
koordinační dohodovací zprávu (Coordinate Negotiate 
message) k indikaci toho, že navržené revize 
koordinačních podmínek obsažených v přijaté zprávě 
nejsou akceptovatelné a že nebude vytvořen žádný 
protinávrh s použitím koordinační dohodovací zprávy 
(Coordinate Negotiate message). 

11.4.2.5.7.3 Když je koordinační zpráva 
o odmítnutí (Coordinate Reject message) vysílána 
jako odpověď na dohodovací dialog navrhující změnu 
letiště určení, koordinační zpráva o odmítnutí 
(Coordinate Reject message) může (nepovinně) 
obsahovat předešlou destinaci v údajích „Letiště 
určení“. 

Poznámka: Použití předešlé destinace v údajích 
“Letiště určení“ může být požadováno pro zajištění 
správného přiřazení ke koordinační dohodovací 
zprávě (Coordinate Negotiate message) nabízející 
změnu letiště určení. 

11.4.2.5.7.4 Koordinační zpráva o odmítnutí 
(Coordinate Reject message) ukončuje koordinaci 
nebo dohodovací dialog. Jestliže koordinační zpráva 
o odmítnutí (Coordinate Reject message) byla jako 
odpověď na dohodovací dialog poté, co koordinace 
byla ukončena, jakékoliv předtím dohodnuté 
koordinační podmínky zůstávají v platnosti. Na 
koordinační zprávu o odmítnutí (Coordinate Reject 
message) není operativní odpověď. 

11.4.2.5.8 Koordinační zprávy o zrušení 
(Coordinate Cancel messages) 

11.4.2.5.8.1 Koordinační zpráva o zrušení 
(Coordinate Cancel message) musí být vysílána 
předávajícím stanovištěm přijímacímu stanovišti pro 
anulování existující notifikace o letu nebo koordinace 
letu v případech, kdy je let na neurčito zdržen nebo 
když je trať nebo hladina změněna tak, že se již 
neočekává, že let vstoupí do prostoru odpovědnosti 
přijímacího stanoviště přímo z prostoru odpovědnosti 
předávajícího stanoviště. 

11.4.2.5.8.2 Koordinační zpráva o zrušení 
(Coordinate Cancel message) může obsahovat 
informaci týkající se důvodu zrušení. Tato informace 
je definována v Manual of Air Traffic Services Data 
Link Application (ICAO Doc 9694). 

11.4.2.5.8.3 Na koordinační zprávu o zrušení 
(Coordinate Cancel message) není operativní 
odpověď. 

11.4.2.5.9 Koordinační zprávy o aktualizaci 
(Coordinate Update messages) 

11.4.2.5.9.1 Koordinační zpráva o aktualizaci 
(Coordinate Update message) musí být vyslána 
předávajícím stanovištěm přijímajícímu stanovišti 
k návrhu změny předtím dohodnutých podmínek za 
předpokladu, že navržená změna je v souladu 
s koordinační dohodou. Jestliže změna není v souladu 
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s koordinační dohodou, musí být místo ní poslána 
koordinační dohodovací zpráva (Coordinate Negotiate 
message). Koordinační zpráva o aktualizaci 
(Coordinate Update message) nesmí být poslána 
dříve, než je koordinace úspěšně dokončena, nebo 
poté, co byl zahájen přechod do stavu předání. 

11.4.2.5.9.2 Jestliže let trvá déle než je dohodnutý 
čas nebo vzdálenost před hranicemi, změny 
obsažené v koordinační zprávě o aktualizaci 
(Coordinate Update message) jsou automaticky 
zpracovány přijímajícím stanovištěm a jako odpověď 
je automaticky vyslána koordinační zpráva 
o akceptování (Coordinate Accept message). Jestliže 
je let kratší než je dohodnutý čas nebo vzdálenost 
před hranicemi, musí být použita koordinační 
dohodovací zpráva (Coordinate Negotiate message). 

11.4.2.5.9.3 Jestliže koordinační zpráva 
o aktualizaci (Coordinate Update message) je použita 
k návrhu změny letiště určení, koordinační zpráva 
o aktualizaci (Coordinate Update message) musí 
obsahovat původní destinaci v údajích „Letiště určení“ 
a novou destinaci jako změněnou destinaci. 
Operativní odpověď na tuto koordinační zprávu 
o aktualizaci (Coordinate Update message) musí 
rovněž obsahovat původní destinaci v údajích „Letiště 
určení“. Pokud je změna akceptována, následné 
zprávy AIDC na stejné stanoviště musí uvádět pouze 
změněnou destinaci v údajích „Letiště určení“. 

11.4.2.5.9.4 Všechny koordinační zprávy 
o aktualizaci (Coordinate Update message) musí 
obsahovat údaje o předpokládaném čase přeletu 
hranic. Když je tak dohodnuto mezi dvěma stanovišti, 
koordinační zpráva o aktualizaci (Coordinate Update 
message) musí být poslána pro aktualizaci dalších 
údajů letového plánu, jako jsou „Vybaveni CNS“ 
a „Jiné informace“. Údaje o trati, pokud jsou z důvodu 
potřeby zkoordinovat novou trať ve zprávě zahrnuty, 
musí obsahovat minimálně informace od bodu, který 
předchází vstupu do prostoru následujícího 
stanoviště, až po bod, kde se nová trať připojuje 
k dříve zkoordinované trati. 

11.4.2.5.10 Koordinační pohotovostní zprávy 
(Coordinate Standby messages) 

Koordinační pohotovostní zpráva (Coordinate Standby 
message) musí být vyslána stanovištěm přijímajícím 
počáteční koordinační zprávu (Coordinate Initial 
message) nebo koordinační dohodovací zprávu 
(Coordinate Negotiate message), aby se vysílajícímu 
stanovišti indikovalo, že jejich návrh je přijat a bude 
řádně odpovězen. Koordinační pohotovostní zpráva 
(Coordinate Standby message) by například mohla 
být použita, jestliže koordinační zpráva musela být 
zařazena k manuálnímu zpracování nebo když 
musela být provedena další koordinace s jiným 
stanovištěm. 

11.4.2.5.11 Zprávy o zahájení předání (Transfer 
Initiate messages) 

11.4.2.5.11.1 Zprávy o předání řízení a předání 
spojení, které mají být použity v určitém prostředí 
ATC, musí být dohodnuty mezi zúčastněnými 
stanovišti a měly by být dohodnuty na regionálním 
základě. Zprávy používané v kontinentálním prostředí 
s vysokou hustotou provozu budou rozdílné od zpráv, 

jenž jsou požadovány v prostředí odlehlých prostorů 
s nízkou hustotou provozu. 

11.4.2.5.11.2 Zpráva o zahájení předání (Transfer 
Initiate message) musí být vysílána automaticky 
předávajícím stanovištěm v nebo před dohodnutým 
časem nebo vzdáleností před společnými hranicemi. 
Tato zpráva zahajující fázi předání může být poslána 
pouze poté, co byla úspěšně dokončena koordinace 
s přijímajícím stanovištěm.  

11.4.2.5.11.3 Zpráva o zahájení předání (Transfer 
Initiate message) obsahuje všechny aktivní údaje 
a nepovinně může obsahovat jakékoliv údaje 
o trati letu. Tato informace aktualizuje přijímajícímu 
středisku současné informace o řízeném prostředí 
letu, např. právě povolenou letovou hladinu a jakékoliv 
rychlostní omezení, rychlost stoupání nebo klesání, 
kurz nebo přímé směrování, jenž mohou být přiděleny. 

11.4.2.5.11.4 Zpráva o zahájení předání (Transfer 
Initiate message) snižuje zátěž řídícího na ústní 
předání této informace řídícímu na přijímajícím 
stanovišti a zároveň umožňuje automatickou 
aktualizaci letových údajů, které má přijímající 
stanoviště k dispozici. 

11.4.2.5.11.5 Na zprávu o zahájení předání 
(Transfer Initiate message) není operativní odpověď. 

11.4.2.5.12 Zprávy návrhu podmínek předání 
(Transfer Conditions Proposal messages) 

11.4.2.5.12.1 Zpráva návrhu podmínek předání 
(Transfer Conditions Proposal message) musí být 
použita pro manuální předčasné předání letu nebo za 
podmínek, které nejsou v souladu s podmínkami, jenž 
jsou specifikovány v platných koordinačních dohodách 
(např. přidělená rychlost je vyšší než dohodnutá 
v koordinační dohodě, letadlo udržující kurz, atd.). 
Jestliže zpráva o zahájení předání (Transfer Initiate 
message) nebyla předtím vyslána, zpráva návrhu 
podmínek předání (Transfer Conditions Proposal 
message) zahajuje fázi předání a vysílání zprávy 
o zahájení předání (Transfer Initiate message) se 
nepožaduje. 

11.4.2.5.12.2 Následné změny řízeného prostředí 
letu jsou koordinovány vysíláním další zprávy návrhu 
podmínek předání (Transfer Conditions Proposal 
message) obsahující nové aktivní údaje přijímajícímu 
stanovišti. 

11.4.2.5.12.3 Zpráva návrhu podmínek předání 
(Transfer Conditions Proposal message) navrhuje 
předání spojení a řízení letu řídícímu přebírajícího 
stanoviště společně s aktualizovanými údaji o řízeném 
prostředí. Zpráva by měla být předložena řídícímu 
přijímajícího stanoviště k manuálnímu zpracování. 

Poznámka: Podmínky předání řízení obsažené 
v příslušné koordinační dohodě mohou omezovat 
řízení letu, dokud letadlo nedoletí na bod předání 
řízení.  

11.4.2.5.12.4 Operativní odpověď na zprávu návrhu 
podmínek předání (Transfer Conditions Proposal 
message) je zpráva o akceptování podmínek předání 
(Transfer Conditions Accept message). 
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11.4.2.5.13 Zpráva o akceptování podmínek 
předání (Transfer Conditions Accept message) 

11.4.2.5.13.1 Zpráva o akceptování podmínek 
předání (Transfer Conditions Accept message) je 
vysílána přebírajícím střediskem k indikaci toho, že 
řídící souhlasí akceptovat předání spojení a řízení letu 
v souladu s podmínkami obsaženými ve zprávě 
návrhu podmínek předání (Transfer Conditions 
Proposal message). 

11.4.2.5.13.2 Kde je tak požadováno, musí zpráva 
o akceptování podmínek předání (Transfer Conditions 
Accept message) obsahovat údaje o radiotelefonním 
kmitočtu (kmitočtech) nebo kanálu (kanálech) podle 
vhodnosti, na který má být let předán. 

11.4.2.5.13.3 Na zprávu o akceptování podmínek 
předání (Transfer Conditions Accept message) není 
operativní odpověď. 

11.4.2.5.14 Zprávy žádosti o předání na spojení 
(Transfer Communication Request messages) 

11.4.2.5.14.1 Zpráva žádosti o předání na spojení 
(Transfer Communication Request message) musí být 
vysílána řídícím přebírajícího stanoviště k vyžádání 
předání letu na spojení. Zpráva musí být použita, když 
řídící přebírajícího stanoviště požaduje bezodkladně 
spojení s letem a indikuje, že řídící předávajícího 
stanoviště by měl příslušnému letadlu vyslat náležité 
instrukce. Kde je tak požadováno, zpráva žádosti 
o předání na spojení (Transfer Communication 
Request message) musí obsahovat radiotelefonní 
kmitočet (kmitočty) nebo kanál (kanály), na který má 
být let předán. 

11.4.2.5.14.2 Na zprávu žádosti o předání na 
spojení (Transfer Communication Request message) 
není operativní odpověď, ale příjem této zprávy by měl 
mít obvykle za následek vyslání zprávy o předání 
spojení (Transfer Communications message) 
předávajícím stanovištěm, když byla letu vydána 
instrukce navázat spojení s přebírajícím stanovištěm. 

11.4.2.5.15 Zprávy o předání spojení (Transfer 
Communications messages) 

Zpráva o předání spojení (Transfer Communications 
message) musí indikovat, že řídící na předávajícím 
stanovišti vydal instrukci, aby let navázal spojení 
s řídícím na přebírajícím stanovišti. Po obdržení této 
zprávy musí řídící přijímajícího stanoviště dohlédnout 
na to, aby bylo krátce potom navázáno spojení. 
Zpráva o předání spojení (Transfer Communications 
message) může nepovinně zahrnovat jakékoliv 
„propouštěcí podmínky“ pro předání řízení. Tyto 
propouštěcí podmínky mohou obsahovat omezení 
stoupání, klesání nebo zatáčení nebo jejich 
kombinaci. Jestliže nebyla již poslána zpráva 
o zahájení předání (Transfer Initiate message), 
zpráva o předání spojení (Transfer Communications 
message) zahajuje fázi předání. 

11.4.2.5.16 Zprávy o převzetí spojení (Transfer 
Communications Assume messages) 

Zpráva o převzetí spojení (Transfer Communications 
Assume message) musí být vyslána přebírajícím 
stanovištěm k indikaci toho, že let navázal spojení 

s  příslušným řídícím a že předání spojení je 
ukončeno.  

11.4.2.5.17. Zprávy o předání řízení (Transfer 
Control messages) 

11.4.2.5.17.1 Zpráva o předání řízení (Transfer 
Control message) je návrh k předání řízení letu na 
přebírající stanoviště. Tato zpráva musí být vyslána 
buď automaticky předávajícím stanovištěm v nebo 
před dohodnutým časem nebo vzdáleností před 
společnými hranicemi, nebo manuálně řídícím 
předávajícího stanoviště. Tato zpráva zahajující fázi 
předání se vysílá až po úspěšném dokončení 
koordinace s přijímajícím stanovištěm. 

11.4.2.5.17.2 Operativní odpověď na zprávu 
o předání řízení (Transfer Control message) je zpráva 
o převzetí řízení (Transfer Control Assume message). 

11.4.2.5.18 Zprávy o převzetí řízení (Transfer 
Control Assume messages) 

Zpráva o převzetí řízení (Transfer Control Assume 
message) musí indikovat, že řídící na přebírajícím 
stanovišti převzal odpovědnost za řízení letu. Příjem 
této zprávy uzavírá proces předání řízení. 

11.4.2.5.19 Zprávy o detailech letu (General Point 
messages) 

Zpráva o detailech letu (General Point message) musí 
být vysílána za účelem upoutání pozornosti řídícího 
přijímajícího zprávu o letu na údaje, které 
neobsahovala hlasová koordinace. Zpráva o detailech 
letu (General Point message) musí obsahovat detaily 
o letu, které nemohly být předtím přijímacímu 
stanovišti známy, aby se umožnilo jejich zobrazení, je-
li tak požadováno. Tato zpráva může obsahovat 
například informace o letu, jehož provedení bylo 
naplánováno v prostoru řízení stanoviště žádajícího 
stoupání nebo odklon do prostoru řízeného dalším 
stanovištěm ATS, které nemá detaily o letu.  

11.4.2.5.20 Zprávy o aktivních údajích (General 
Executive Data messages) 

11.4.2.5.20.1 Zpráva o aktivních údajích (General 
Executive Data message) může být vyslána poté, co 
je zahájen přechod do stavu předání, a před zprávami 
o převzetí řízení (Transfer Control Assume) nebo 
převzetí spojení (Transfer Communications Assume) 
buď předávajícím stanovištěm na přijímající 
stanoviště, nebo z přijímajícího stanoviště na 
předávající stanoviště k informování stanoviště 
přijímajícího zprávu o jakékoliv modifikaci údajů 
vztažených k řízenému prostředí letu. Jestliže 
je zpráva o aktivních údajích (General Executive Data 
message) poslána předávajícím stanovištěm, musí 
obsahovat informace, jako jsou platně povolená letová 
hladina (mezihladina) a, je-li to vhodné, rychlostní 
omezení, omezení stoupání/klesání a kurz nebo 
přímé směrování přidělené letu. Jestliže je zpráva 
o aktivních údajích (General Executive Data message) 
vyslána přijímajícím stanovištěm, zahrnuje 
radiotelefonní kmitočet nebo kanál, na který má být 
letadlo předáno. 
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11.4.2.5.20.2 Na zprávu o aktivních údajích 
(General Executive Data message) není operativní 
odpověď. 

11.4.2.5.21 Zprávy ve volném textu (Free Text 
General messages) 

Poznámka: Podrobnosti o zprávách o stavu nouze 
ve volném textu (Free Text Emergency messages) 
viz ust. 11.4.1.4. 

Zpráva ve volném textu (Free Text General message) 
může být použita pouze k vysílání provozní informace, 
pro kterou žádný jiný typ zprávy není vhodný, a pro 
sdělení v otevřené řeči. Obvykle má být informace ve 
volném textu prezentována přímo řídícímu 
odpovědnému za let (nebo o kterém se to 
předpokládá). Když zpráva neodkazuje na určitý let, 
musí být použito označení zařízení umožňující 
zobrazení informace na příslušném pracovním místě. 
Jestliže se zpráva nevztahuje k určitému letu, musí se 
označit zařízení, kterého se to týká, tak, aby mohla být 
informace předána na příslušné pracoviště ATS. 

11.4.2.5.22 Zprávy o akceptování došlých zpráv 
(Application Accept messages) 

Kromě zprávy určené pro jinou správu aplikací nebo 
zprávy, ve které byla zjištěna chyba, musí být 
přijímajícím stanovištěm ATS vyslána zpráva 
o akceptování došlých zpráv (Application Accept 
message), o tom, že zpráva AIDC je zpracována, 
shledána bez chyb a je k dispozici pro prezentaci na 
řídícím pracovišti. 

11.4.2.5.23 Zprávy o odmítnutí došlých zpráv 
(Application Reject messages) 

11.4.2.5.23.1 Zpráva o odmítnutí došlých zpráv 
(Application Reject message) musí být odeslána 
stanovištěm ATS přijímajícím zprávu AIDC, ve které je 
zjištěna chyba. Zpráva o odmítnutí došlých zpráv 
(Application Reject message) musí obsahovat kód, 
který umožní identifikaci povahy chyby. Regionální 
postupy ICAO musí být základem určujícím kódy, 
které jsou k dispozici pro implementaci. 

Poznámka: Informace týkající se vhodných kódů 
pro odmítnutí při použití ATN lze nalézt v ICAO 
dokumentu „Manual of Technical Provisions for the 
Aeronautical Telecommunication Network (ATN)“ 
(ICAO Doc 9705) Volume III, 3.2.7.1.1. 

11.4.2.5.23.2 Když se zprávy o odmítnutí došlých 
zpráv (Application Reject messages) nepoužívají, 
místní postupy musí zajistit, že příslušný řídící je 
v určeném časovém parametru varován, není-li přijata 
žádná zpráva o akceptování jako odpověď na 
vyslanou zprávu AIDC. 

11.4.2.6 Zprávy o řízení 

11.4.2.6.1 Zprávy o řízení zahrnují: 

– zprávy o povoleních (ust. 11.4.2.6.2); 

– zprávy o řízení toku (ust. 11.4.2.6.3); 

– zprávy o poloze a hlášeních z letadla 
(ust. 11.4.2.6.4). 

11.4.2.6.2 Zprávy o povolení 

Poznámka: Ustanovení týkající se povolení 
obsahuje Hlava 4, ust. 4.5. Následující odstavce 
stanoví obsahy zpráv o povoleních spolu s danými 
postupy, které se vztahují k jejich vysílání. Postupy 
pro používání CPDLC k doručení letových povolení 
jsou obsaženy v Hlavě 14. Specifikace týkající se 
záměru, vlastností zprávy a volby zobrazení jsou 
uvedeny v Hlavě 14, Tabulce 14-1 až Tabulce 14-4 
a v Doplňku 5. 

11.4.2.6.2.1 Povolení musí v uvedeném pořadí 
obsahovat následující: 

a) identifikaci letadla; 

b) mez povolení; 

c) trať letu; 

d) hladinu(y) pro celou trať nebo její část a změny 
hladin, požadují-li se; 

Poznámka: Jestliže povolení pro hladiny 
pokrývá jen část trati, je pro stanoviště řízení 
letového provozu důležité vymezit bod, k němuž 
část povolení týkající se hladin platí, kdykoli je 
nezbytné zajistit soulad s ust. 3.6.5.2.2, písm. a) 
Předpisu L 2. 

e) jakékoli nezbytné příkazy nebo informace 
vztahující se k jiným skutečnostem, jako je např. 
provoz odpovídače SSR, příletové nebo odletové 
postupy, spojení a čas ukončení platnosti 
povolení.  

Poznámka: Čas ukončení platnosti povolení 
vyjadřuje čas, po kterém bude povolení 
automaticky zrušeno, jestliže let nebyl zahájen. 

11.4.2.6.2.2 Příkazy uváděné v povoleních 
týkajících se letových hladin musí sestávat z: 

a) cestovní hladiny (hladin) nebo rozsahu hladin pro 
cestovní stoupání a, je-li to nutné, z bodu, ke 
kterému je povolení s ohledem na hladinu(y) 
platné;  

Poznámka: Viz ust. 11.4.2.6.2.1, písm. d)  
a k němu připojená poznámka. 

b) hladin, v nichž má letadlo přeletět význačné body, 
je-li to nutné; 

c) místa nebo času zahájení stoupání nebo klesání, 
je-li to nutné; 

d) rychlosti stoupání nebo klesání, je-li to nutné; 

e) podrobných příkazů týkajících se hladin při odletu 
nebo při přiblížení, je-li to nutné. 

11.4.2.6.2.3 Je odpovědností letecké stanice nebo 
provozovatele letadla, který přijal povolení, vyslat ho 
letadlu ve stanoveném nebo očekávaném čase jeho 
doručení a neprodleně uvědomit příslušné stanoviště 
řízení letového provozu, nebylo-li ve stanoveném čase 
letadlu předáno. 

11.4.2.6.2.4 Jestliže personál přijme povolení, 
která mají být letadlu předána, musí je vyslat 
předepsanou frazeologií tak, jak byla přijata. V těch 
případech, kde personál vysílající povolení letadlům 
není součástí letových provozních služeb, je důležité 
učinit příslušná opatření, aby byl tento požadavek 
splněn. 



HLAVA 11  PŘEDPIS L 4444 

8.11.2018 
 11 - 15 Změna č. 8 

11.4.2.6.2.5 Aby omezení týkající se hladin 
vydávaná ATC při komunikaci letadlo-země zůstávala 
v platnosti, musí být opakována spolu s následně 
vydanými povoleními týkajícími se hladin. 

Poznámka: Viz rovněž Hlava 6, ust. 6.3.2.4 
a 6.5.2.4 týkající se hladinových omezení 
publikovaných jako součást SID a STAR. 

11.4.2.6.3 Zprávy o řízení toku 

Poznámka 1: Postupy týkající se řízení toku 
letového provozu jsou uvedeny v Předpisu L 11, 
ust. 3.7.5 a v Hlavě 3, ust. 3.2.5.2 tohoto předpisu. Je 
však třeba věnovat pozornost pokynům obsaženým 
v ICAO Doc 9971 (Manual on Collaborative Air Traffic 
Flow Management).  

Poznámka 2: Formát a pravidla pro sestavování 
údajů pro automatizovanou výměnu zpráv o řízení 
toku nebyla dosud vypracována. 

11.4.2.6.4 Zprávy o poloze a hlášeních z letadla  

Poznámka: Postupy týkající se hlášení polohy 
jsou uvedeny v Předpisu L 2, ust. 3.6.3 a 5.3.3 
a v Hlavě 4, ust. 4.11 a 4.12 tohoto předpisu. 

11.4.2.6.4.1 Formát a pravidla pro sestavování 
údajů, která se mají používat ve zprávách o poloze 
a mimořádných hlášeních z letadla, jsou stanovena ve 
vzoru formuláře AIREP SPECIAL v Doplňku 
1, přičemž se používá: 

a) pro zprávy o poloze: sekce 1; 

b) pro zprávy o mimořádných hlášeních z letadla: 
sekce 1 a dále sekce 2 a/nebo 3 podle vhodnosti. 

11.4.2.6.4.2  Kde zprávy mimořádných hlášení 
z letadla vysílané hlasovým spojením jsou následně 
předávány pomocí zařízení pro automatizované 
zpracování, která nejsou schopna přijímat zprávy 
označené zkratkou ARS, použití takového odlišného 
označení druhu zpráv musí být schváleno 
regionálními postupy ICAO a mělo by se promítnout 
v Předpisu L 7030 za předpokladu, že: 

a) vysílaná data jsou v souladu s formátem zprávy 
mimořádného hlášení z letadla; a 

b) jsou přijata opatření, která zajistí, že zprávy 
mimořádného hlášení z letadla budou předány 
příslušnému meteorologickému stanovišti 
a ostatním letadlům, jichž se mohou týkat. 

11.4.3 Zprávy letových informací 

11.4.3.1 Zprávy obsahující informace o provozu  

Poznámka: Postupy týkající se vydávání informací 
o provozu jsou uvedeny v Předpisu L 11, ust. 4.2.2, 
písm. b) a v poznámkách 1 a 2 a v Hlavě 5, ust. 5.10 
a v Hlavě 7, ust. 7.4.1 tohoto předpisu. 

11.4.3.1.1  Zprávy obsahující informace o provozu 
letadlům letícím mimo řízený vzdušný prostor 

11.4.3.1.1.1  Vzhledem k faktorům ovlivňujícím 
povahu letových informačních služeb a zvláště otázku 
poskytování informací o možném nebezpečí srážky 
letadlům letícím mimo řízený vzdušný prostor není 
možné stanovit pro tyto zprávy standardní texty. 

11.4.3.1.1.2  Kde jsou takové zprávy vysílány, musí 
obsahovat dostatečné údaje o směru letu, 
předpokládaném čase přeletu, hladině a bodu, 
ve kterém se letadla, jichž se může týkat nebezpečí 
srážky, minou, předletí nebo se vzájemně přiblíží. 
Tato informace musí být předána takovým způsobem, 
aby byl pilot každého z dotyčných letadel schopen 
jednoznačně vyhodnotit povahu nebezpečí. 

11.4.3.1.2  Zprávy obsahující informace 
o význačném provozu pro lety IFR v řízeném 
vzdušném prostoru  

Kdykoli se takové zprávy vysílají, musí obsahovat 
následující text: 

a) identifikaci letadla, kterému je informace vysílána; 

b) slova PROVOZ JE nebo DALŠÍ PROVOZ JE; 

c) směr letu dotyčného letadla; 

d) typ dotyčného letadla; 

e) cestovní hladinu dotyčného letadla a ETA na 
význačný bod nejbližší místu, ve kterém dojde 
k průletu hladin letadel. 

11.4.3.1.3 Zprávy obsahující informace 
o význačném místním provozu 

Kdykoli se takové zprávy vysílají, musí obsahovat 
následující text: 

a) identifikaci letadla, kterému je informace vysílána;  

b) slova PROVOZ JE nebo DALŠÍ PROVOZ JE, je-li 
to nutné; 

c) popis místního význačného provozu způsobem, 
který pilotovi usnadní jeho rozpoznání, např. typ, 
kategorie rychlosti a/nebo barva letadla, druh 
vozidla, počet osob atd.; 

d) polohu místního význačného provozu vzhledem 
k dotyčnému letadlu a směr pohybu. 

11.4.3.2 Zprávy obsahující meteorologické 
informace  

Poznámka: Postupy týkající se provádění 
a hlášení pozorování z letadel za letu obsahuje 
Předpis L 3. Postupy vztahující se k obsahu a vysílání 
hlášení z letadel jsou uvedeny v Hlavě 4, ust. 4.12 
tohoto předpisu a ve formuláři užívaném pro 
mimořádná hlášení z letadel o vulkanické aktivitě 
uvedeném v Doplňku 1 tohoto předpisu. Vysílání 
meteorologických informací přijímaných z letadel za 
letu, které předávají stanoviště ATS meteorologickým 
služebnám, se řídí postupy uvedenými v Hlavě 4, 
ust. 4.12.6 tohoto předpisu. Postupy, kterými se řídí 
vysílání meteorologických informací letadlu ze 
stanovišť ATS, jsou uvedeny v Předpisu L 11, ust. 4.2 
a v tomto předpisu (viz Hlava 4, ust. 4.8.3 a 4.10.4, 
Hlava 6, ust. 6.4 a 6.6, Hlava 7, ust. 7.4.1 a Hlava 
9, ust. 9.1.3). Písemné formy informací SIGMET 
a AIRMET a dalších meteorologických zpráv 
v otevřené řeči se řídí ustanoveními Předpisu L 3.  

11.4.3.2.1 Informace pilotovi měnícímu let IFR na 
let VFR, kde je pravděpodobné, že let za VMC 
nebude proveditelný, se musí předat následujícím 
způsobem: 

"METEOROLOGICKÉ PODMÍNKY PRO LET PODLE 
PŘÍSTROJŮ HLÁŠENY (nebo předpovídány) 
V BLÍZKOSTI (místo)". 
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11.4.3.2.2  Meteorologické informace týkající se 
meteorologických podmínek na letištích, které mají být 
vysílány letadlům příslušným stanovištěm ATS 
v souladu s Předpisem L 11, Hlavou 4 a tímto 
dokumentem, Hlavou 6, ust. 6.4 a 6.6 a Hlavou 
7, ust. 7.3.1, musí stanoviště ATS vybrat 
z následujících meteorologických zpráv 
poskytovaných příslušnou meteorologickou služebnou 
a pro přilétávající a odlétávající letadla musí být 
doplňovány, podle vhodnosti, informacemi  ze 
zobrazovacích zařízení připojených 
k meteorologickým měřícím zařízením (zvláště, pokud 
jde o přízemní vítr a dráhovou dohlednost), které jsou 
umístěny na stanovišti ATS: 

a) místní pravidelné a mimořádné meteorologické 
zprávy; 

b) zprávy METAR/SPECI rozšiřované na jiná letiště 
mimo rámec letiště původu (určená hlavně pro 
plánování letů, rozhlasová vysílání VOLMET 
a D VOLMET). 

11.4.3.2.3 Meteorologické informace uvedené 
v ust. 11.4.3.2.2 musí být vybírány, podle vhodnosti, 
z meteorologických zpráv a hlášení, které obsahují 
následující prvky: 

a) průměrný směr a rychlost přízemního větru a jejich 
význačná kolísání; 

Poznámka: Informace o směru přízemního větru, 
které poskytuje stanovišti ATS přidružená 
meteorologická služebna, jsou uváděny 
ve stupních vztažených k zeměpisnému severu. 
Informace o směru přízemního větru, které 
stanoviště ATS získá z ukazatele přízemního 
větru, se předávají pilotům v magnetických 
stupních. 

ČR: 
Informace o směru přízemního větru předávané 
stanovišti ATS jsou vzhledem k nízkým 
hodnotám magnetické deklinace uváděny 
v zeměpisných stupních. 

b) dohlednost včetně význačných směrových rozdílů 
dohlednosti; 

c) dráhová dohlednost (RVR); 

d) současné počasí;  

e) množství a výška základny nízké oblačnosti; 

f) teplota vzduchu a teplota rosného bodu; 

g) tlak pro nastavení výškoměru; a 

h) jiné doplňující informace. 

Poznámka: Ustanovení vztahující se 
k meteorologickým informacím poskytovaným 
v souladu s ust. 11.4.3.2.3 jsou obsaženy v Předpisu 
L 3 – Meteorologie, Hlavě 4 a Doplňku 3. 

11.4.3.3 Zprávy týkající se provozu leteckých 
zařízení  

Poznámka: Příslušná všeobecná ustanovení jsou 
uvedena v Předpisu L 11, ust. 4.2. 

Zprávy týkající se provozu leteckých zařízení se musí 
vysílat letadlům, z jejichž letového plánu je zřejmé, že 
provozní stav dotyčného zařízení může ovlivnit 
provedení letu. Zprávy musí obsahovat příslušné 

údaje o stavu daného zařízení, a je-li zařízení mimo 
provoz, musí se uvést, kdy bude obnoven stav 
normálního provozu. 

11.4.3.4 Zprávy obsahující informace 
o podmínkách na letišti  

Poznámka: Postupy týkající se vydávání informací 
o podmínkách na letišti obsahuje Hlava 7, ust. 7.5 
tohoto předpisu. 

11.4.3.4.1 Kdykoli jsou poskytovány informace 
o podmínkách na letišti, musí to být provedeno jasně, 
stručně a výstižně tak, aby to usnadnilo pilotovi 
vyhodnocení popsané situace. Tato informace musí 
být předána, kdykoli se to jeví řídícímu ve službě 
nezbytným v zájmu bezpečnosti nebo požaduje-li tak 
pilot. Jestliže je informace poskytována z iniciativy 
řídícího, musí se vyslat každému dotčenému letadlu 
s dostatečným předstihem, aby to umožnilo pilotovi 
správné využití této informace. 

11.4.3.4.2 Pokud je vydána informace týkající se 
stavu povrchu dráhy, který by mohl nepříznivě ovlivnit 
brzdicí účinky letadla, musí být v případě potřeby 
použita následující terminologie: 

UJEŽDĚNÝ SNÍH; 

SUCHÁ; 

SUCHÝ SNÍH; 

SUCHÝ SNÍH NA UJEŽDĚNÉM SNĚHU; 

SUCHÝ SNÍH NA LEDU; 

NÁMRAZA; 

LED; 

ROZBŘEDLÝ SNÍH; 

STOJÍCÍ VODA; 

VODA NA UJEŽDĚNÉM SNĚHU; 

MOKRÁ; 

MOKRÝ LED; 

MOKRÝ SNÍH; 

MOKRÝ SNÍH NA UJEŽDĚNÉM SNĚHU; 

MOKRÝ SNÍH NA LEDU. 

11.4.3.4.3 Příslušné stanoviště ATS musí mít, 
na vyžádání, dostupnou informaci o hlášení stavu 
dráhy (RCR), pro vysílání letadlu. Ta musí být 
předána letadlu za účelem udání směru přistání nebo 
vzletu.  

11.4.3.5 Zprávy týkající se hlášení incidentů 
v letovém provozu 

Jestliže letadlo zúčastněné na incidentu má místo 
určení mimo prostor odpovědnosti stanoviště ATS, 
v jehož prostoru k incidentu došlo, měl by být incident 
oznámen stanovišti ATS na letišti určení spolu se 
žádostí, aby bylo od pilota získáno hlášení 
o incidentu. Zpráva by měla obsahovat následující 
informace: 

a) druh incidentu (AIRPROX, postup nebo zařízení); 

b) identifikace daného letadla; 

c) čas a poloha v době incidentu; 

d) stručné podrobnosti o incidentu. 

 


