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HLAVA 4 – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽBÁCH

4.1 Odpovědnost za poskytování služby 

řízení letového provozu 

4.1.1 Oblastní služba řízení 

Oblastní službu řízení musí poskytovat: 

a) oblastní středisko řízení (ACC); nebo 

b) stanoviště poskytující přibližovací službu řízení 
v řízeném okrsku nebo v řízené oblasti 
omezeného rozsahu, která je určena především 
k poskytování přibližovací služby řízení, není-li 
zřízeno oblastní středisko řízení.  

4.1.2 Přibližovací služba řízení 

Přibližovací službu řízení musí poskytovat: 

a) letištní řídící věž nebo ACC, je-li nezbytné nebo 
žádoucí sloučit pod odpovědnost jednoho 
stanoviště činnosti přibližovací služby řízení 
s činnostmi letištní nebo oblastní služby řízení; 
nebo 

b) přibližovací stanoviště řízení, je-li nezbytné nebo 
žádoucí zřídit samostatné stanoviště. 

Poznámka: Přibližovací služba řízení může být 
poskytována stanovištěm umístěném společně s ACC 
nebo řídícím sektorem umístěným na ACC. 

4.1.3 Letištní služba řízení 

Letištní službu řízení musí poskytovat letištní řídící 
věž. 

4.2 Odpovědnost za poskytování letové 

informační služby a pohotovostní služby 

Letovou informační službu a pohotovostní službu 
musí poskytovat: 

a) v letové informační oblasti: letové informační 
středisko, pokud odpovědnost za poskytování 
těchto služeb není přidělena stanovišti řízení 
letového provozu, které má přiměřené vybavení 
pro výkon takových povinností; 

b) v řízeném vzdušném prostoru a na řízených 
letištích: příslušná stanoviště řízení letového 
provozu. 

4.3 Rozdělení odpovědnosti za řízení 

mezi stanovišti řízení letového provozu 

4.3.1 Všeobecně 

Příslušný úřad ATS musí určit prostor odpovědnosti 
pro každé stanoviště řízení letového provozu (ATC) 
a, kde se uplatňuje, pro jednotlivé řídící sektory na 
stanovišti ATC. Tam, kde je na stanovišti nebo 
sektoru více než jedno pracovní místo ATC, musí být 

stanoveny povinnosti a odpovědnosti jednotlivých 
pracovních míst.  

4.3.2 Mezi stanovištěm poskytujícím 

letištní službu řízení a stanovištěm poskytujícím 

přibližovací službu řízení 

4.3.2.1 Řízení přilétávajících a odlétávajících 
letů, s výjimkou těch, kterým je poskytována výhradně 
letištní služba řízení, se musí rozdělit mezi stanoviště 
poskytující letištní službu řízení a stanoviště 
poskytující přibližovací službu řízení takto: 

4.3.2.1.1 Přilétávající letadla: 

Řízení přilétávajícího letadla musí předat stanoviště 
poskytující přibližovací službu řízení stanovišti 
poskytujícímu letištní službu řízení, když toto letadlo: 

a) je v blízkosti letiště, a 

1) předpokládá se, že přiblížení a přistání  

dokončí za viditelnosti země, nebo 

2) dosáhlo nepřerušovaných meteorologických  

podmínek pro let za viditelnosti, nebo 

b)  je v předepsaném bodě nebo hladině, nebo 

c) přistálo, 

jak je uvedeno v dohodách o spolupráci nebo ve 
směrnicích pro výkon služby na stanovištích ATS. 

4.3.2.1.2 Předání letadla na spojení letištnímu 
řídícímu by mělo být provedeno v takovém bodě, 
hladině nebo čase, aby mohlo být včas vydáno 
povolení k přistání nebo náhradní instrukce, jakož 
i informace o význačném místním provozu. 

Poznámka: Řízení určitých letů může ACC předat 
přímo letištní řídící věži a naopak, i když je zřízeno 
přibližovací stanoviště řízení, je-li mezi dotyčnými 
stanovišti předem dohodnuto, že příslušnou část 
přibližovací služby řízení poskytne ACC nebo letištní 
řídící věž, je-li to vhodné. 

4.3.2.1.3 Odlétávající letadla: 

Řízení odlétávajícího letadla musí předat stanoviště 
poskytující letištní službu řízení stanovišti 
poskytujícímu přibližovací službu řízení: 

a) převládají-li v blízkosti letiště meteorologické 
podmínky pro let za viditelnosti: 

1) dříve, než se toto letadlo vzdálí z blízkosti 
letiště,  

2) dříve, než toto letadlo vstoupí do 
meteorologických podmínek pro let podle 
přístrojů, nebo 

3) nachází-li se letadlo v předepsaném bodě 
nebo hladině, jak je uvedeno v dohodách



PŘEDPIS L 4444  HLAVA 4 

22.6.2017 
Změna č. 7-A 4 - 2 

o spolupráci nebo ve směrnici pro výkon služby na 
stanovištích ATS;  

b) převládají-li na letišti meteorologické podmínky pro 
let podle přístrojů:  

1) ihned po vzletu, nebo 

2)  když je letadlo v předepsaném bodě nebo 
hladině, 

jak je uvedeno v dohodách o spolupráci nebo 
stanoveno místními postupy.  

Poznámka: Viz Poznámka za ust. 4.3.2.1.2 tohoto 
předpisu. 

4.3.3 Mezi stanovištěm poskytujícím 

přibližovací službu řízení a stanovištěm 

poskytujícím oblastní službu řízení 

4.3.3.1 Neposkytuje-li oblastní službu řízení 
a přibližovací službu řízení totéž stanoviště řízení 
letového provozu, odpovědnost za řízené lety musí 
nést stanoviště poskytující oblastní službu řízení 
s výjimkou, že stanoviště poskytující přibližovací 
službu řízení musí odpovídat za řízení: 

a) přilétávajících letadel, která mu předalo ACC; 

b) odlétávajících letadel až do jejich předání ACC. 

4.3.3.2 Stanoviště poskytující přibližovací 
službu řízení musí převzít řízení přilétávajících letadel 
za předpokladu, že mu byla předána po dosažení 
dohodnutého bodu, hladiny nebo času pro předání 
řízení a musí je řídit po celou dobu přiblížení k letišti.  

4.3.4 Mezi dvěma stanovišti poskytujícími 

oblastní službu řízení 

Odpovědnost za řízení letadla musí být předána 
stanovištěm poskytujícím oblastní službu řízení 
v řízené oblasti stanovišti poskytujícímu oblastní 
službu řízení v sousední řízené oblasti 
v předpokládaném čase jeho přeletu společné hranice 
řízených oblastí stanoveném oblastním střediskem 
řízení, které letadlo řídí, nebo v takovém bodě, 
hladině nebo čase, jak bylo dohodnuto mezi těmito 
dvěma stanovišti.  

4.3.5 Mezi dvěma řídícími 

pracovišti/pracovními místy na stejném stanovišti 

řízení letového provozu 

Odpovědnost za řízení letadla musí být předána 
jedním řídícím pracovištěm/pracovním místem jinému 
řídícímu pracovišti/pracovnímu místu na stejném 
stanovišti ATC v bodě, hladině nebo čase, jak je 
stanoveno místními postupy. 

4.4 Letový plán 

4.4.1 Formulář letového plánu 

Poznámka: Postupy pro využívání stálých 
letových plánů jsou uvedeny v Hlavě 16, ust. 16.4 
tohoto předpisu. 

4.4.1.1 Provozovatelé a stanoviště letových 
provozních služeb by měli mít k dispozici a pro účely 

vyplňování letových plánů používat formulář letového 
plánu podle vzoru uvedeného v Doplňku 2 tohoto 
předpisu. 

Poznámka: Odlišná forma smí být použita při 
sestavování seznamů stálých letových plánů. 

4.4.1.2 Formulář letového plánu by měl být 
tištěný a měl by obsahovat kromě jazyka (jazyků) 
dotyčného státu text v anglickém jazyce. 

Poznámka: Vzor formuláře letového plánu podle 
Doplňku 2 je pro ilustrační účely vytištěn v anglickém 
jazyce a v jazyce českém. 

4.4.1.3 Provozovatelé a stanoviště letových 
provozních služeb by měli respektovat: 

a) pokyny pro vyplňování formuláře letového plánu 
a formuláře seznamu stálých letových plánů, které 
jsou uvedeny v Doplňku 2; a 

b) jakákoliv omezení uvedená v příslušných 
Leteckých informačních příručkách (AIP). 

Poznámka 1: Nedodržení opatření uvedených 
v Doplňku 2 nebo jakýchkoliv omezení uvedených 
v příslušných AIP může mít za následek odmítnutí, 
chybné zpracování nebo ztrátu dat. 

Poznámka 2: Pokyny pro vyplňování formuláře 
letového plánu uvedené v Doplňku 2 mohou být 
vytištěny na zadní straně tohoto formuláře nebo 
vyvěšeny v místnostech pro předletovou přípravu. 

4.4.1.4 Provozovatel musí před odletem zajistit, 
že: 

a) má schválení pro příslušné RNP v případě 
zamýšleného letu po tratích nebo v prostoru, kde 
je předepsána navigační specifikace a že budou 
splněny všechny podmínky platné pro schválení 
RNP;  

b) v případě plánovaného letu ve vzdušném prostoru 
RVSM má požadované schválení pro RVSM; a 

c) v případě zamýšleného letu tam, kde je 
předepsána specifikace RCP, má příslušné 
schválení a že budou splněny všechny podmínky 
platné pro takové schválení; a 

d) v případě zamýšleného letu tam, kde je 
předepsána specifikace RSP, má příslušné 
schválení RSP a že budou splněny všechny 
podmínky platné pro takové schválení. 

4.4.2 Předkládání letového plánu 

4.4.2.1  Před odletem 

4.4.2.1.1  Letové plány nesmí být předkládány 
více než 120 hodin před předpokládaným časem 
zahájení pojíždění letadla. 

4.4.2.1.2  Letový plán by měl být před odletem 
předložen ohlašovně letových provozních služeb na 
letišti odletu, s výjimkou, kdy byly pro předkládání 

stálých letových plánů stanoveny jiné postupy. Není-li 
na letišti odletu takové stanoviště, musí se letový plán
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podat telefonicky nebo dálnopisem nejbližší 
ohlašovně letových provozních služeb nebo 
nejbližšímu stanovišti řízení letového provozu. 

4.4.2.1.3  Přesáhne-li zdržení předpokládaného 
času zahájení pojíždění 30 minut u řízeného letu nebo 
60 minut u neřízeného letu, pro které byl předložen 
letový plán, měl by být tento letový plán opraven nebo 
podle vhodnosti předložen nový letový plán a starý 
letový plán zrušen. 

4.4.2.2 Za letu 

4.4.2.2.1 Letový plán předložený za letu by měl 
být zpravidla vyslán stanovišti ATS, které odpovídá za 
letovou informační oblast, řízenou oblast, poradní 
prostor nebo poradní trať, v nichž letadlo letí nebo 
přes které zamýšlí letět, nebo letecké telekomunikační 
stanici, která slouží příslušnému stanovišti letových 
provozních služeb. Není-li to proveditelné, měl by být 
vyslán jinému stanovišti ATS nebo telekomunikační 
stanici k předání příslušnému stanovišti letových 
provozních služeb, jak je požadováno. 

4.4.2.2.2 Kde je to vhodné, např. s ohledem na 
stanoviště ATC, které poskytuje služby s vysokou 
nebo střední hustotou letového provozu, by měl 
příslušný úřad ATS stanovit podmínky a/nebo 
omezení pro předkládání letových plánů za letu 
stanovištím ATC.  

Poznámka: Jestliže se letový plán předkládá za 
účelem poskytování služby řízení letového provozu, 
požaduje se, aby letadlo získalo letové povolení dříve, než 
bude pokračovat v podmínkách, které vyžadují vyhovění 
postupům řízení letového provozu. Jestliže je letový plán 
předložen za účelem poskytování letové poradní služby, 
požaduje se, aby letadlo vyčkalo na potvrzení jeho přijetí 
stanovištěm, které toto službu poskytuje. 

4.4.3 Příjem letového plánu 

První stanoviště ATS přijímající letový plán nebo jeho 
změnu musí:  

a) ověřit, zda formát a údaje vyhovují stanoveným 
zásadám; 

b) ověřit úplnost a v možné míře jeho přesnost; 

c) je-li to nutné, přijmout opatření, aby byl přijatelný 
pro letové provozní služby; a 

d) potvrdit předkladateli příjem letového plánu nebo 
jeho změnu. 

4.5 Letová povolení  

4.5.1 Účel a rozsah 

4.5.1.1 Povolení jsou vydávána výhradně pro 
urychlení toku a zajištění rozstupů letového provozu 
a zakládají se na známých provozních podmínkách, 
které ovlivňují bezpečnost provozu letadel. Takové 
provozní podmínky zahrnují nejen letadla ve vzduchu 
a na provozní ploše, kde se poskytuje řízení, ale též 
jakýkoli provoz dopravních prostředků nebo ostatních 
překážek, které nejsou trvale instalovány na provozní 
ploše v používání. 

4.5.1.2 Není-li letové povolení pro velitele 
letadla vhodné, letová posádka může žádat a, je-li to 
proveditelné, obdržet opravené povolení. 

4.5.1.3 Letová povolení vydaná stanovištěm 
řízení letového provozu opravňují letadlo pokračovat 
jen vzhledem ke známému letovému provozu. Letová 
povolení neopravňují pilota porušit žádný předpis 
k zajištění bezpečnosti létání nebo k jakémukoli 
jinému účelu, stejně tak povolení nezbavují velitele 
letadla jakékoli odpovědnosti v souvislosti s možným 
porušením používaných pravidel a předpisů.  

4.5.1.4 Stanoviště ATC musí vydávat taková 
letová povolení, která jsou nezbytná pro zabránění 
srážek a udržení rychlého a spořádaného toku 
letového provozu. 

4.5.1.5 Letová povolení se musí vydávat 
dostatečně včas, aby se zajistilo, že budou letadlu 
předána v čase postačujícím k jejich splnění. 

4.5.2 Letadla, která jsou po část letu 

předmětem ATC 

4.5.2.1 Je-li v letovém plánu uvedeno, že 
počáteční část letu bude neřízený let a že následující 
část tohoto letu bude předmětem ATC, musí se 
letadlu oznámit, aby si vyžádalo povolení od toho 
stanoviště ATC, v jehož prostoru bude řízený let 
zahájen. 

4.5.2.2 Je-li v letovém plánu uvedeno, že 
první část letu bude předmětem ATC a že následující 
část bude neřízeným letem, musí se za normálních 
okolností letadlu vydat povolení k bodu, nad nímž 
řízený let skončí. 

4.5.3 Lety s mezipřistáním 

4.5.3.1 Jsou-li na letišti odletu podány 
letadlem letové plány pro různé úseky letu 
s mezipřistáním, počáteční mezí povolení bude první 
letiště určení a pro každou následující část letu musí 
být vydáno nové povolení. 

4.5.3.2 Letový plán pro druhý a každý 
následující úsek letu s mezipřistáním bude aktivován 
pro účely ATS a SAR teprve tehdy, když bylo 
příslušnému stanovišti ATS oznámeno, že letadlo 
odletělo z příslušného letiště odletu, s výjimkou 
uvedenou v ust. 4.5.3.3 tohoto předpisu. 

4.5.3.3 Po předchozí dohodě mezi stanovišti 
ATC a provozovateli se může pravidelným letům, 
prochází-li plánovaná trať letu více než jednou řízenou 
oblastí, vydat povolení na celý let včetně mezipřistání, 
avšak pouze po vzájemné koordinaci mezi dotčenými 
oblastními středisky řízení. 

4.5.4 Obsah povolení 

4.5.4.1 Povolení musí obsahovat jednoznačné 
a stručné údaje a musí se, pokud možno, formulovat 
standardním způsobem. 

4.5.4.2 Povolení týkající se standardních 
odletových povolení musí, s výjimkou uvedenou 
v Hlavě 6, ust. 6.3.2 tohoto předpisu, obsahovat
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položky stanovené v Hlavě 11, ust. 11.4.2.6.2.1 tohoto 
předpisu. 

4.5.5 Odlétávající letadla 

ACC musí, s výjimkou, kdy byly zavedeny postupy pro 
používání standardních odletových povolení, předávat 
povolení přibližovacím stanovištím řízení nebo 
letištním řídícím věžím co možná nejdříve poté, co 
o ně požádají, nebo, je-li to proveditelné, před 
takovým požadavkem. 

4.5.6 Letadla na trati 

4.5.6.1 Všeobecně 

4.5.6.1.1 Stanoviště ATC může požádat 
sousední stanoviště ATC, aby po vymezenou dobu 
povolovalo lety ke stanovenému bodu. 

4.5.6.1.2  Jakmile bylo letadlu vydáno počáteční 
povolení v místě odletu, odpovídá příslušné stanoviště 
ATC za vydání opraveného povolení, kdykoli je to 
nutné, a za předání informací o provozu, jsou-li 
požadovány.  

4.5.6.1.3 Požaduje-li tak letová posádka, musí 
se povolit cestovní stoupání, kdykoliv to provozní 
podmínky a koordinační postupy dovolují. Takové 
povolení se musí vydat pro cestovní stoupání nad 
stanovenou hladinou nebo mezi stanovenými 
hladinami. 

4.5.6.2 Povolení pro supersonické lety 

4.5.6.2.1 Letadlu, které zamýšlí provést 
supersonický let, musí být, kdykoli je to proveditelné, 
vydáno povolení pro transsonickou fázi zrychlení před 
jeho odletem. 

4.5.6.2.2 Během transsonických a superso-
nických fází letu by se měly omezit opravy povolení na 
minimum, přičemž se musí zohlednit provozní 
omezení letadel v těchto fázích letu. 

4.5.7 Popis letových povolení 

4.5.7.1 Mez povolení 

4.5.7.1.1 Mez povolení se musí vyjádřit názvem 
příslušného význačného bodu nebo letiště nebo 
hranicí řízeného prostoru. 

4.5.7.1.2 Byla-li uskutečněna předběžná 
koordinace se stanovišti, jež budou letadlo následně 
řídit, nebo je-li odůvodněná jistota, že koordinaci bude 
možno provést přiměřenou dobu před převzetím řízení 
letu těmito stanovišti, musí být mezí povolení letiště 
určení nebo, není-li to proveditelné, příslušný 
mezilehlý bod. Koordinace se pak musí urychlit tak, 
aby se mohlo vydat povolení na letiště určení co 
nejdříve. 

4.5.7.1.3 Jestliže bylo letadlu vydáno povolení 
letět na mezilehlý bod v sousedním řízeném 
vzdušném prostoru, za vydání opraveného povolení 
na cílové letiště pak odpovídá, jakmile to bude 
proveditelné, příslušné stanoviště ATC. 

4.5.7.1.4 Je-li letiště určení vně řízeného 
vzdušného prostoru, musí stanoviště ATC odpovědné 
za poslední řízený vzdušný prostor, kterým letadlo 
prolétává, vydat příslušné povolení pro let na hranici 
tohoto řízeného vzdušného prostoru. 

4.5.7.2 Trať letu 

4.5.7.2.1 Trať letu se musí podrobně uvést 
v každém povolení, považuje-li se to za nezbytné. 
Fráze „povolena trať letového plánu“ se smí použít k 
vyjádření kterékoli tratě nebo její části za 
předpokladu, že trať nebo její část je totožná s tou, 
která je uvedena v letovém plánu, a jsou udány 
dostatečné podrobnosti o směrování, aby bylo 
zaručeno, že letadlo poletí po takto stanovené trati. 
Jestliže příslušný úřad ATS zavedl a v letecké 
informační příručce publikoval standardní odletové 
nebo příletové tratě, smí se používat frází „povolen  
odlet (označení)“ nebo „povolen  přílet (označení)“. 

Poznámka: Viz ust. 6.3.2.3 tohoto předpisu týkající 
se standardního povolení pro odlétávající letadla a 
ust. 6.5.2.3 tohoto předpisu týkající se standardního 
povolení pro přilétávající letadla. 

4.5.7.2.2 Fráze „povolena trať letového plánu“ 
se nesmí použít, když se vydává „znovu- povolení“. 

4.5.7.2.3 S ohledem na omezení ve vzdušném 
prostoru, zátěž ATC a hustotu letového provozu a za 
předpokladu, že lze provést včasnou koordinaci, by 
měla být letadlu, kdykoli je to možné, nabídnuta co 
nejkratší trať. 

4.5.7.3 Hladiny 

S výjimkou uvedenou v Hlavě 6, ust. 6.3.2 a 6.5.1.5 
tohoto předpisu, povolení pro standardní odlety 
a přílety a instrukce zahrnuté v povoleních vztahující 
se k hladinám musí sestávat z bodů uvedených 
v Hlavě 11, ust. 11.4.2.6.2.2 tohoto předpisu. 

4.5.7.4 Povolování požadované změny 
letového plánu 

4.5.7.4.1 Při vydávání povolení požadované 
změny tratě nebo hladiny, musí toto povolení 
obsahovat přesnou povahu změny. 

4.5.7.4.2 Jestliže provozní podmínky nedovolují 
povolit požadovanou změnu, musí se použít slova 
„NEJSEM SCHOPEN“ („UNABLE“). Jestliže to 
okolnosti dovolují, měla by se nabídnout alternativa 
tratě nebo hladiny. 

4.5.7.4.3 Je-li letové posádce podle postupů 
uvedených v ust. 4.5.7.4.2 tohoto předpisu nabídnuta 
náhradní trať a je-li přijata, vydané opravené povolení 
musí popisovat část tratě do bodu, kde dojde 
k připojení na původně povolenou trať, nebo na letiště 
určení, jestliže se letadlo nepřipojí na původní trať. 

4.5.7.5 Opakování povolení 

4.5.7.5.1 Letová posádka musí zopakovat 
řídícímu letového provozu části letového povolení 
a příkazů související s bezpečností, která jsou 
vyjadřována hlasovou komunikací. Následující 
položky musí být vždy zopakovány: 
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a) traťová povolení; 

b) povolení a příkazy pro vstup, přistání, vzlet z/od, 
vyčkávání v blízkosti křižování a zpětné pojíždění 
po kterékoli dráze; a  

c) dráha v používání, nastavení výškoměru, kódy 
SSR, příkazy o hladině, kurzu, rychlosti a převodní 
hladině bez ohledu na to, zda jsou vydány řídícím 
nebo obsažené ve vysíláních ATIS.  

Poznámka: Je-li hladina letadla hlášena vzhledem 
ke standardnímu tlaku 1013,2 hPa, číslům hladin 
předcházejí slova „LETOVÁ HLADINA“. Jestliže je 
hladina letadla hlášena vzhledem ke QNH/QFE, za 
číslicemi následuje slovo „METRŮ“ nebo „STOP“, jak 
je to vhodné. 

4.5.7.5.1.1 Jiná povolení nebo příkazy, včetně 
podmínkových povolení, musí být příjemcem 
zopakována nebo potvrzena způsobem jasně 
naznačujícím, že jim rozuměl a že podle nich bude 
postupovat. 

4.5.7.5.2 Řídící musí poslouchat opakování, 
aby se ujistil, že povolení nebo příkazy byly letovou 
posádkou správně potvrzeny a musí okamžitě opravit 
jakékoli chyby, které se při opakování objeví.  

4.5.7.5.2.1 Není-li tak stanoveno příslušným 
úřadem ATS, hlasové opakování zprávy CPDLC se 
nepožaduje. 

Poznámka: Postupy a ustanovení vztahující se 
k výměně a potvrzování zpráv CPDLC jsou obsaženy 
v Předpisech L 10/II a L 4444, Hlavě 14. 

4.6 Pokyny pro řízení dopředné 

rychlosti 

4.6.1 Všeobecně 

4.6.1.1 Pro usnadnění bezpečného 
a spořádaného toku letového provozu, v závislosti na 
podmínkách stanovených příslušným úřadem (ÚCL), 
může být letadlu stanoveným způsobem nařízena 
úprava rychlosti. Letová posádka by měla být 
o plánovaném řízení rychlosti patřičně informována. 

Poznámka 1: Provádění řízení rychlosti po delší 
časový úsek může ovlivnit zásobu paliva letadla. 

Poznámka 2: Postupy, které se týkají podélných 
rozstupů při použití techniky Machova čísla, jsou 
obsaženy v Hlavě 5, Druhy a minima rozstupů. 

4.6.1.2 Pokyny pro řízení rychlosti musí 
zůstat v platnosti, pokud nebyly řídícím výslovně 
zrušeny nebo změněny. 

Poznámka: Zrušení jakýchkoliv pokynů pro řízení 
rychlosti nezbavuje letovou posádku povinnosti 
dodržovat omezení rychlosti uvedená v klasifikaci 
vzdušného prostoru v Doplňku 4, Předpisu L 11 – 
Letové provozní služby. 

4.6.1.3 Řízení rychlosti se nesmí provádět 
u letadel vstupujících do nebo usazených ve 
vyčkávacím obrazci. 

4.6.1.4 Úprava rychlosti by měla být 
uplatňována pouze v nezbytném rozsahu pro zajištění 
a/nebo udržování požadovaného minima rozstupu. 
Měly by být vynechány příkazy obsahující časté 
změny rychlosti, včetně střídajícího se zvyšování 
a snižování rychlosti. 

4.6.1.5 Letová posádka musí informovat 
příslušné stanoviště ATC, kdykoli není schopna řídit 
se příkazy ohledně rychlosti. V takových případech 
musí řídící použít náhradní způsob k dosažení 
požadovaného rozstupu mezi letadly, jichž se to týká.  

4.6.1.6 V hladinách 7 600 m (FL 250) nebo 
výše, by měly být úpravy rychlosti vyjádřeny 
v násobcích hodnoty 0,01 Mach a v hladinách pod 
7 600 m (FL 250) by měly být úpravy rychlosti 
vyjádřeny v násobcích hodnoty 20 km/h (10 uzlů) na 
základě indikované vzdušné rychlosti (IAS). 

Poznámka 1: Hodnota Mach 0,01 je rovna přibližně 
11 km/h (6 kt) IAS ve vyšších letových hladinách. 

Poznámka 2: Když je letadlo plně zatížené a ve 
vysoké hladině, jeho schopnost změnit rychlost může 
být v určitých případech velice omezená. 

4.6.1.7 Letadlu musí být oznámeno, když 
omezení rychlosti již dále není nepožadováno. 

4.6.2 Uplatňované metody 

4.6.2.1 Pro docílení požadovaného rozstupu 
mezi dvěma nebo více za sebou letícími letadly by 
měl řídící nejdříve buď snížit rychlost posledního 
letadla, nebo zvýšit rychlost prvního letadla a potom 
upravit rychlost (rychlosti) ostatních letadel ve sledu. 

4.6.2.2 Pro udržení požadovaného rozstupu 
při použití techniky řízení rychlosti je potřeba přidělit 
každému z  dotyčných letadel přesně určené rychlosti. 

Poznámka 1: Pravá vzdušná rychlost (TAS) letadla 
se bude během klesání, při udržování stálé IAS, 
snižovat. Jestliže dvě klesající letadla udržují stejnou 
IAS a první letadlo je v nižší hladině, TAS prvního 
letadla bude nižší, než TAS následujícího letadla. 
Vzdálenost mezi těmito dvěma letadly se tudíž sníží, 
pokud se neuplatní dostatečný rozdíl rychlostí. Pro 
účely výpočtu potřebného rozdílu rychlostí mezi 
dvěma následujícími letadly lze obecně používat rozdíl 
11 km/h (6 kt) IAS na 300 m (1 000 ft) výšky. 
V hladinách pod 2 450 m (FL 80) je pro účely řízení 
rychlosti rozdíl mezi IAS a TAS zanedbatelný.  

Poznámka 2: Čas a vzdálenost pro dosažení 
požadovaného rozstupu se bude zvyšovat se 
zvyšovanými hladinami, zvyšujícími se rychlostmi 
a když je letadlo v čisté konfiguraci. 

4.6.3 Klesající a přilétávající letadla 

4.6.3.1 Pokud je to proveditelné, má být 
letadlu umožněno vyloučit stanovenou dobu 
oznámeného zdržení v závěru letu omezením 
cestovní rychlosti během dalšího úseku letu.  

4.6.3.2 Přilétávajícímu letadlu může být 
nařízeno, aby udržovalo „maximální rychlost“,
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„minimální rychlost v čisté konfiguraci“, „minimální 
rychlost“ nebo stanovenou rychlost. 

Poznámka: „Minimální rychlost v čisté konfiguraci“ 
znamená minimální rychlost, při které letadlo letí 
v čisté konfiguraci, např. bez použití zařízení na 
zvýšení vztlaku, aerodynamických brzd nebo bez 
vysunutého podvozku. 

4.6.3.3 Snížení rychlosti na méně než 
460 km/h (250 uzlů) IAS u proudových letadel během 
počátečního klesání z cestovní hladiny by mělo být 
uskutečněno pouze se souhlasem letové posádky.  

4.6.3.4 Příkazy letadlu, aby současně 
udržovalo vysokou rychlost klesání a snížilo rychlost, 
by neměly být vydávány, protože takovéto manévry 
jsou za normálních okolností neslučitelné. Jakékoli 
významné snížení rychlosti během klesání může 
způsobit, že letadlo dočasně poletí v hladině, aby 
snížilo rychlost před tím, než bude pokračovat 
v klesání. 

4.6.3.5 Přilétávajícímu letadlu by mělo být 
povoleno letět v čisté konfiguraci tak dlouho, jak je jen 
možné. Pod 4 550 m (FL 150) je možné snížit rychlost 
u proudových letadel na ne méně než 410 km/h 
(220 uzlů) IAS, což u proudových letadel v čisté 
konfiguraci bude za normálních okolností rychlost 
velmi blízká jejich minimální rychlosti. 

4.6.3.6 U letadel na středním a konečném 
přiblížení by se měly používat pouze minimální úpravy 
rychlosti nepřesahující plus/mínus 40 km/h (20 uzlů) 
IAS. 

4.6.3.7 Řízení rychlosti by se nemělo provádět 
u letadel na konečném přiblížení, která minula bod ve 
vzdálenosti 7 km (4 NM) od prahu dráhy. 

Poznámka: Po letové posádce je požadováno letět 
stabilizované přiblížení (rychlost a konfigurace) 
obvykle 5 km (3 NM) od prahu dráhy (upravuje 
Předpis L 8168, Část III, Díl 4, Hlava 3, ust. 3.3). 

4.6.4 Standardní přístrojový přílet (STAR) 

a standardní přístrojový odlet (SID) 

Letová posádka musí dodržet publikovaná omezení 
rychlosti pro SID a STAR, pokud nebyla řídícím 
výslovně zrušena nebo změněna. 

Poznámka 1: Některá omezení rychlosti pro SID a 
STAR zajišťují kontrolu postupu odletu nebo příletu 
RNAV (např. maximální rychlost na části úseku po 
oblouku s konstantním poloměrem do fixu (RF).  

Poznámka 2: Viz ust. 6.3.2.4 tohoto předpisu pro 
povolení týkající se SID a ust. 6.5.2.4 tohoto předpisu 
pro povolení týkající se STAR. 

4.7 Pokyny pro řízení vertikální 

rychlosti 

4.7.1 Všeobecně 

4.7.1.1 Pro zajištění bezpečného 
a spořádaného toku letového provozu může být 
letadlu nařízena úprava rychlosti stoupání nebo 

klesání. Řízení vertikální rychlosti může být 
prováděno mezi dvěma stoupajícími letadly nebo 
dvěma klesajícími letadly pro zajištění nebo udržení 
určitého vertikálního minima rozstupu.  

4.7.1.2 Úpravy vertikální rychlosti by měly být 
omezeny na nezbytně nutné k zajištění a/nebo 
udržení požadovaného minima rozstupu. Příkazy 
obsahující časté změny rychlostí stoupání/klesání by 
se neměly uplatňovat. 

4.7.1.3 Letová posádka musí informovat 
příslušné stanoviště ATC, kdykoli není schopna 
dodržet stanovenou rychlost stoupání nebo klesání. 
V takových případech musí řídící neprodleně použít 
náhradní způsob k docílení příslušného minima 
rozstupu mezi letadly.  

4.7.1.4 Letadlu musí být oznámeno, když 
omezení rychlosti stoupání/klesání již dále není 
požadováno. 

4.7.2 Uplatňované metody 

4.7.2.1 Letadlu může být podle okolností 
nařízeno, aby urychlilo stoupání nebo klesání do nebo 
přes určitou hladinu, nebo mu může být nařízeno, aby 
snížilo rychlost stoupání nebo klesání.  

4.7.2.2 Stoupajícímu letadlu může být 
nařízeno, aby udržovalo určitou rychlost stoupání, 
rychlost stoupání, která je stejná nebo vyšší než určitá 
hodnota, nebo rychlost stoupání, která je stejná nebo 
nižší než určitá hodnota. 

4.7.2.3 Klesajícímu letadlu může být nařízeno, 
aby udržovalo určitou rychlost klesání, rychlost 
klesání, která je stejná nebo vyšší než určitá hodnota, 
nebo rychlost klesání, která je stejná nebo nižší než 
určitá hodnota. 

4.7.2.4 Při řízení vertikální rychlosti by se měl 
řídící ujistit, do které hladiny (hladin) může stoupající 
letadlo při stoupání udržovat stanovenou rychlost 
stoupání nebo klesající letadlo stanovenou rychlost 
klesání, a musí zajistit, bude-li to třeba, že včas 
použije náhradní způsob pro udržení rozstupu.  

Poznámka: Řídící potřebují znát výkonové 
charakteristiky letadel a omezení s ohledem na 
současné uplatňování horizontálních a vertikálních 
omezení rychlostí. 

4.8  Změna letu IFR na let VFR 

4.8.1 Změna letu IFR na let VFR je 
akceptovatelná, pouze pokud zpráva stanovišti ATS 
iniciovaná velitelem letadla obsahuje specifickou frázi: 
„RUŠÍM LET IFR“ („CANCELLING MY IFR FLIGHT„) 
spolu s případnými změnami, které se mají provést 
v jeho platném letovém plánu. Žádná výzva ke změně 
letu IFR na let VFR nesmí být učiněna ATS, ať již 
přímo, nebo nepřímo. 

4.8.2  Stanoviště letových provozních služeb 
by obvykle nemělo odpovědět jinak, než potvrzením 
„IFR LET ZRUŠEN V .. (čas)“ („IFR FLIGHT 
CANCELLED AT ... (time)“. 
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4.8.3  Má-li stanoviště ATS informace, že se 
na trati letu mohou vyskytnout meteorologické 
podmínky pro let podle přístrojů, uvědomí o tom, je-li 
to proveditelné, velitele letadla měnícího let IFR na let 
VFR.  

Poznámka: Viz Hlava 11, ust. 11.4.3.2.1 tohoto 
předpisu. 

4.8.4  Stanoviště ATS přijímající oznámení 
letadla o úmyslu změnit let IFR na let VFR musí o této 
skutečnosti co nejdříve informovat všechna ostatní 
stanoviště ATS, kterým byl letový plán IFR adresován, 
s výjimkou těch stanovišť, jejichž prostory nebo 
oblastmi letadlo již proletělo. 

4.9  Turbulence v úplavu 

Poznámka: Výrazu „turbulence v úplavu“ se v této 
souvislosti užívá k popisu efektu rotující vzduchové 
hmoty vytvářené za koncem křídel velkých 
proudových letadel a upřednostňuje se před výrazem 
vír v úplavu, který popisuje přirozené vlastnosti 
vzduchových hmot. Podrobnosti o vírech v úplavu 
a jejich vlivu na letadlo obsahuje ICAO dokument „Air 
Traffic Services Planning Manual“ (ICAO Doc 9426), 
Part II, Section 5. 

4.9.1  Kategorie letadel a skupiny letadel 

podle turbulence v úplavu 

4.9.1.1  S výjimkou danou ust. 4.9.1.2, musí 
být minima rozstupů podle turbulence v úplavu 
založena na rozdělení typů letadel do čtyř kategorií 
podle maximální schválené vzletové hmotnosti takto: 

a) SUPER (J) – typy letadel takto stanovené 
v dokumentu ICAO „Aircraft Type Designators“ 
(Doc 8643); 

b) TĚŽKÁ (H) – typy letadel o hmotnosti 136 000 kg 
nebo větší, s výjimkou typů letadel uvedených 
v Doc 8643 v kategorii SUPER (J); 

c) STŘEDNÍ (M) – typy letadel o hmotnosti menší 
než 136 000 kg, ale větší než 7 000 kg; a 

d) LEHKÁ (L) – typy letadel o hmotnosti 7 000 kg 
nebo menší. 

Poznámka: Kategorie podle turbulence v úplavu 
každého typu letadla je uvedena v dokumentu ICAO 
„Aircraft Type Designators“ (Doc 8643). 

4.9.1.2 Se schválením příslušného úřadu ATS 
mohou být uplatňována minima rozstupů podle 
turbulence v úplavu s využitím skupin letadel podle 
turbulence v úplavu, které musí být založeny na 
vlastnostech letadel týkajících se vytváření úplavu a 
odolnosti vůči němu. Ty primárně závisí na maximální 
schválené vzletové hmotnosti, charakteristikách křídel 
a rychlostech; označení skupin jsou popsána 
následovně: 

a) SKUPINA A – typy letadel o hmotnosti 136 000 kg 
nebo větší a s rozpětím křídel menším 80 m 
včetně, ale větším než 74,68 m; 

b) SKUPINA B – typy letadel o hmotnosti 136 000 kg 
nebo větší a s rozpětím křídel menším 74,68 m 
včetně, ale větším než 53,34 m; 

c) SKUPINA C – typy letadel o hmotnosti 136 000 kg 
nebo větší a s rozpětím křídel menším 53,34 m 
včetně, ale větším než 38,1 m; 

d) SKUPINA D – typy letadel o hmotnosti menší než 
136 000 kg, ale větší než 18 600 kg, a s rozpětím 
křídel větším než 32 m; 

e) SKUPINA E – typy letadel o hmotnosti menší než 
136 000 kg, ale větší než 18 600 kg, a s rozpětím 
křídel menším 32 m včetně, ale větším než 
27,43 m; 

f) SKUPINA F – typy letadel o hmotnosti menší než 
136 000 kg, ale větší než 18 600 kg, a s rozpětím 
křídel menším 27,43 m včetně; 

g) SKUPINA G – typy letadel o hmotnosti 18 600 kg 
nebo menší (bez kritéria pro rozpětí křídel). 

Poznámka 1: Informace týkající se skupiny každého 
typu letadla podle turbulence v úplavu jsou obsaženy 
v dokumentu „Aircraft Type Designators“ (Doc 8643).  

Poznámka 2: Poradenský materiál týkající se 
zavádění rozstupů podle turbulence v úplavu mezi 
skupinami letadel podle turbulence v úplavu je uveden 
v dokumentu „Manual on Implementation of Wake 
Turbulence Separation Minima“ (Doc 10122). 

4.9.1.2.1 Pokud mají být uplatňovány rozstupy 
na základě skupin letadel podle turbulence v úplavu, 
musí mít řídící podle potřeby k dispozici základní 
informace, včetně označení skupiny letadel podle 
turbulence v úplavu. 

4.9.1.3  Při vznášení vrtulníků nebo pojíždění 
za letu by mezi nimi a lehkými letadly měla být 
zajištěna dostatečná vzdálenost.  

Poznámka 1: Vrtulníky vytvářejí za letu víry, o nichž 
je prokázáno, že na kilogram hmotnosti jsou 
intenzivnější než víry za letadly s pevnými křídly. Při 
visení s využitím přízemního účinku nebo pojíždění ve 
vzduchu vyvolávají vrtulníky dolů směřující proud 
vzduchu vytvářející ven směřující víry vysoké rychlosti 
sahající do vzdálenosti přibližně trojnásobku průměru 
rotoru. 

Poznámka 2: Ustanovení, která určují minima 
rozstupů při turbulenci v úplavu jsou v Hlavě 
5, ust. 5.8 a v Hlavě 8, ust. 8.7.3 tohoto předpisu. 

4.9.2  Označení letadel kategorie podle 

turbulence v úplavu „super“ nebo „těžká“  

Letadla kategorií turbulence v úplavu „super“ nebo 
„těžká“ musí při prvním radiotelefonním spojení se 
stanovišti ATS použít podle vhodnosti slovo „super“ 
nebo „těžká“ („heavy“), a to bezprostředně za volacím 
znakem letadla.  

Poznámka 1: Kategorie podle turbulence v úplavu 
jsou specifikovány v Doplňku 2 v pokynech pro 
vyplňování pole 9 letového plánu. 

Poznámka 2: Skupina A letadel podle turbulence 
v úplavu odpovídá kategorii „super“ a skupiny B a C 
odpovídají kategorii „těžká“. 

4.10  Postupy pro nastavení výškoměru 

4.10.1  Vyjádření vertikální polohy letadla 

4.10.1.1 Při letech v blízkosti letišť a uvnitř 
koncových řízených oblastí se s výjimkou případů 
uvedených v ust. 4.10.1.2 tohoto předpisu musí 
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vertikální poloha letadel vyjadřovat nadmořskými 
výškami v převodní výšce nebo pod ní a letovými 
hladinami v převodní hladině nebo nad ní. Při průletu 
převodní vrstvou se vertikální polohy letadel vyjadřují 
při stoupání letovými hladinami a při klesání 
nadmořskými výškami. 

4.10.1.2 Když letadlo, kterému bylo vydáno 
povolení na přistání, dokončuje své přiblížení 
s použitím QFE, musí se vertikální poloha tohoto 
letadla vyjadřovat výškou nad výškou tohoto letiště 
nad mořem během té části letu, pro níž se může 
používat QFE, vyjma, že musí být vyjadřována výškou 
nad výškou prahu dráhy nad mořem: 

a) pro dráhy s přiblížením podle přístrojů, je-li práh 
o 2 m (7 ft) nebo více pod výškou letiště nad 
mořem; a 

b) pro dráhy s přesným přístrojovým přiblížením.  

4.10.1.3  Při letech na trati se musí vertikální 
poloha letadel vyjadřovat: 

a) letovými hladinami v nejnižší použitelné letové 
hladině nebo nad ní; 

b) nadmořskými výškami pod nejnižší použitelnou 
letovou hladinou,  

s výjimkou, kde na základě regionálních postupů 
ICAO byla stanovena převodní výška pro určenou 
oblast, kdy se musí uplatnit ust. 4.10.1.1 tohoto 
předpisu. 

4.10.2  Určování převodní hladiny 

4.10.2.1  Příslušné stanoviště ATS musí 
stanovit převodní hladinu, která se má použít 
v blízkosti daného letiště (letišť) a když je potřeba, pro 
příslušnou koncovou řízenou oblast (TMA), na 
příslušné časové období na základě hlášení QNH 
a předpovědi tlaku na střední hladině moře, je-li tak 
požadováno. 

4.10.2.2  Převodní hladina musí být nejnižší 
použitelná letová hladina nad převodní nadmořskou 
výškou stanovenou pro letiště, kterého (kterých) se to 
týká. Tam, kde byla stanovena společná převodní 
nadmořská výška pro dvě nebo více letišť ležících tak 
blízko vedle sebe, že vyžadují koordinované postupy, 
musí příslušná stanoviště ATS stanovit společnou 
převodní hladinu, která se má používat v daném čase 
v blízkosti dotčeného letiště, případně v TMA. 

Poznámka: Viz ust. 4.10.3.2 níže týkající se 
určování nejnižší použitelné letové hladiny (hladin) 
v řízených oblastech. 

4.10.3  Minimální cestovní hladina pro lety 

IFR 

4.10.3.1  Cestovní hladiny pod minimálními 
letovými nadmořskými výškami stanovenými státem 
se nesmí přidělit bez výslovného souhlasu 
příslušného úřadu (MD ČR). 

4.10.3.2  Pokud to okolnosti dovolují, stanoviště 
ATC musí určovat nejnižší použitelnou letovou hladinu 
nebo hladiny pro celou nebo části řízené oblasti, za 
niž zodpovídají, používat ji při přidělování letových 
hladin a na požádání ji předávat pilotům. 

Poznámka 1: Pokud stát, kterého se to týká, 
nepředepsal jinak, nejnižší použitelnou letovou 
hladinou je ta letová hladina, která odpovídá 
stanovené minimální letové nadmořské výšce nebo 
letové hladině nejblíže nad ní. 

Poznámka 2: Část řízené oblasti, ve které se 
uplatňuje nejnižší použitelná letová hladina, se 
stanovuje v souladu s požadavky letových provozních 
služeb. 

Poznámka 3: Jak je stanoveno Předpisem L 11, 
úkolem služby řízení letového provozu není 
zabraňování srážce s terénem. Postupy uvedené 
v tomto dokumentu nezbavují pilota povinnosti se 
ujistit, že jakékoli povolení vydané stanovišti řízení 
letového provozu je v tomto ohledu bezpečné. Pokud 
je let IFR vektorován nebo je mu vydáno letové 
povolení k přímému letu vedoucímu letadlo mimo tratě 
ATS, jsou aplikovány postupy uvedené v Hlavě 8, 
ust. 8.6.5.2 tohoto předpisu. 

4.10.4  Poskytování informací pro 

nastavení výškoměru 

4.10.4.1  Příslušná stanoviště ATS musí mít na 
vyžádání pro vysílání letadlům za letu vždy k dispozici 
informace požadované k určení nejnižší letové 
hladiny, která zajistí přiměřenou výšku nad terénem 
na tratích nebo úsecích tratí, pro něž je tato informace 
požadována. 

Poznámka: Je-li tak předepsáno na základě 
regionálních postupů ICAO, může tato informace 
sestávat z klimatologických údajů.  

4.10.4.2  Letová informační střediska a oblastní 
střediska řízení musí mít na vyžádání pro vysílání 
letadlům k dispozici příslušný počet hlášení QNH 
nebo předpovídaných tlaků pro letové informační 
oblasti a řízené oblasti, za které zodpovídají, a pro ty, 
se kterými sousedí.  

4.10.4.3 Převodní hladina musí být poskytnuta 
letové posádce dostatečně včas před jejím dosažením 
během klesání. Může se předávat hlasovou 
komunikací, vysíláním ATIS nebo datovým spojem. 

4.10.4.4  Je-li tak předepsáno příslušným 
úřadem (ÚCL) nebo požadováno pilotem, musí být 
převodní hladina zahrnuta v povoleních pro přiblížení. 

4.10.4.5  Povolení ke klesání, kdy je letadlo 
poprvé povoleno do nadmořské výšky pod převodní 
hladinou, povolení k přiblížení nebo ke vstupu do 
letištního okruhu a povolení k pojíždění odlétávajícím 
letadlům musí zahrnovat QNH pro nastavení 
výškoměru, s výjimkou, kdy je známo, že letadlo již 
tuto informaci obdrželo. 

4.10.4.6  Na vyžádání nebo pravidelně 
v souladu s místními dohodami se musí letadlům 
poskytovat QFE pro nastavení výškoměru; musí to být 
QFE pro výšku letiště nad mořem, s výjimkou pro: 

a) dráhy s přístrojovým přiblížením, je-li práh 
o 2 m (7 ft) nebo více pod výškou letiště nad 
mořem; a 

b) dráhy s přesným přístrojovým přiblížením; 
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c) kdy se musí poskytnout QFE pro příslušný práh 
dráhy. 

4.10.4.7  Údaje pro nastavení výškoměrů 
poskytované letadlům se musí zaokrouhlovat na 
nejbližší nižší celý hektopascal. 

Poznámka 1: Pokud příslušný Stát (v ČR MD) 
nestanoví jinak, nejnižší použitelná letová hladina je ta 
letová hladina, která je stejná nebo nejbližší vyšší 
stanovená minimální letová výška.  

Poznámka 2: Ta část řízené oblasti, ve které se 
uplatňuje určitá nejnižší použitelná letová hladina, se 
stanovuje v souladu s požadavky letových provozních 
služeb. 

Poznámka 3: Viz Předmluva, Poznámka 2 k ust. 
2.1 tohoto předpisu. 

4.11  Hlášení poloh 

4.11.1  Vysílání hlášení poloh 

4.11.1.1  Na tratích vymezených určenými 
význačnými body se musí hlášení poloh předávat při 
přeletu nebo co nejdříve po přeletu každého 
povinného hlásného bodu, s výjimkou ustanovenou 
v ust. 4.11.1.3 a 4.11.3 tohoto předpisu. Příslušné 
stanoviště ATS může vyžadovat další hlášení přeletu 
jiných bodů.  

4.11.1.2  Na tratích nevymezených určenými 
význačnými body se musí hlášení o poloze předávat 
co nejdříve po první půlhodině letu, potom 
v hodinových intervalech, s výjimkou ustanovenou 
v ust. 4.11.1.3 tohoto předpisu. Příslušné stanoviště 
ATS může vyžadovat další hlášení v kratších 
časových intervalech. 

4.11.1.3  Za podmínek stanovených příslušným 
úřadem ATS mohou být lety osvobozeny od 
požadavku předávat hlášení poloh v každém 
povinném hlásném bodě nebo intervalu. Při této 
aplikaci by se mělo přihlédnout 
k meteorologickému požadavku na provádění hlášení 
pravidelných pozorování z letadel. 

Poznámka:  Předpokládá se, že toto se uplatňuje 
v případech, kdy jsou k dispozici přiměřené údaje 
o postupu letu z jiných pramenů, jako např. z radaru 
nebo ADS-B (viz Hlava 8, ust. 8.6.4.4 tohoto předpisu) 
nebo ADS-C (viz Hlava 13 tohoto předpisu), a za 
jiných okolností, kdy se vynechání běžných hlášení 
u vybraných letů považuje za přijatelné. 

4.11.1.4  Hlášení poloh požadovaná podle 
ust. 4.11.1.1 a 4.11.1.2 tohoto předpisu se musí 
předávat stanovišti ATS poskytujícímu služby ve 
vzdušném prostoru, ve kterém letadlo letí. Navíc, je-li 
tak předepsáno příslušným úřadem ATS v leteckých 
informačních příručkách nebo požadováno příslušným 
stanovištěm ATS, musí se poslední hlášení polohy 
před přeletem z jedné letové informační oblasti nebo 
řízené oblasti do sousední předat též stanovišti ATS 
poskytujícímu služby ve vzdušném prostoru, do něhož 
letadlo zamýšlí vstoupit. 

4.11.1.5  Není-li hlášení polohy přijato 
v očekávaném čase, následné řízení se nesmí 
zakládat na předpokladu, že vypočítaný čas je přesný. 
Musí se ihned učinit kroky k získání hlášení, jestliže 
by to mohlo mít jakýkoliv vliv na řízení ostatních 
letadel. 

4.11.2  Obsah hlasového hlášení poloh 

4.11.2.1  Hlášení poloh požadovaná podle 
ust. 4.11.1.1 a 4.11.1.2 tohoto předpisu musí 
obsahovat následující prvky informace, s výjimkou, 
kdy prvky 4), 5) a 6) mohou být vynechány z hlášení 
poloh předávaných radiotelefonicky, když je tak 
předepsáno na základě regionálních postupů ICAO: 

1) identifikaci letadla; 

2) polohu; 

3) čas; 

4) letovou hladinu nebo nadmořskou výšku včetně 

prolétávané hladiny a povolené hladiny, jestliže 

povolená hladina není udržována; 

5) příští polohu a čas jejího přeletu; a 

6) následující význačný bod. 

4.11.2.1.1 Při počátečním volání po změně 
komunikačního kanálu letadlo-země se musí uvést 
prvek (4) – letová hladina nebo nadmořská výška. 

4.11.2.2 Je-li letadlu určena rychlost, kterou 
má udržovat, letová posádka ji musí uvést při hlášení 
poloh. Určená rychlost musí být rovněž obsažena 
v počátečním volání po změně komunikačního kanálu 
letadlo-země bez ohledu na to, zda se požaduje nebo 
nepožaduje úplné hlášení o poloze. 

Poznámka: Prvek (4) se může vynechat, když 
letová hladina, popřípadě nadmořská výška odvozená 
z informace o tlakové nadmořské výšce může být 
řídícím trvale zobrazena ve formulářích přidružených 
k polohám letadel, a když byly zpracovány příslušné 
postupy, které zaručují bezpečné a efektivní používání 
této výškové informace. 

4.11.3  Radiotelefonní postupy pro změnu 

hlasového komunikačního kanálu letadlo-země 

Pokud není poskytovatelem leteckých navigačních 
služeb odpovědným za poskytování služeb 
předepsáno jinak a schváleno příslušným úřadem, 
počáteční volání na stanoviště ATS po změně 
hlasového komunikačního kanálu letadlo-země musí 
obsahovat následující prvky:  

1) označení stanoviště ATS, které je voláno;  

2) volací znak, a jde-li o letadlo kategorie turbulence 
v úplavu „SUPER“ nebo „TĚŽKÁ (HEAVY)“, slovo 
„SUPER“ respektive „TĚŽKÁ (HEAVY)”, ;  

3) hladinu, včetně prolétávané a povolené hladiny, 
není-li povolená hladina udržována;  

4) rychlost, jestliže byla přidělena ATC; a  

5) doplňující údaje, jak jsou požadovány příslušným 
poskytovatelem letových navigačních služeb 
odpovědným za poskytování služeb a schváleny 
příslušným úřadem. 
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4.11.4 Vysílání hlášení ADS-C 

Hlášení poloh se musí automaticky předávat 
stanovišti ATS poskytujícímu služby ve vzdušném 
prostoru, ve kterém letadlo letí. Požadavky na vysílání 
a obsah zpráv automatického závislého přehledového 
systému – kontrakt (ADS-C) musí být stanoveny 
řídícím stanovištěm ATC na základě aktuálních 
provozních podmínek a musí být předány letadlu 
a potvrzovány prostřednictvím ADS-C dohody. 

4.11.5 Obsah hlášení ADS-C 

4.11.5.1 Hlášení ADS-C musí sestávat z těchto 
vybraných bloků dat: 

a) Identifikace letadla 

b) Základní ADS-C 

Zeměpisná šířka 

Zeměpisná délka 

Nadmořská výška 

Čas 

Ukazatel kvality  

Poznámka:  Základní ADS-C blok je povinný a je 
součástí všech hlášení ADS-C. 

c) Traťový vektor  

Trať 

Traťová rychlost 

Rychlost stoupání nebo klesání 

d) Vzdušný vektor  

Kurz 

Machovo číslo nebo IAS 

Rychlost stoupání nebo klesání 

e) Plánovaný profil  

Příští bod na trati 

Předpokládaná nadmořská výška v příštím bodě 
na trati 

Předpokládaný čas v příštím bodě na trati 

Přespříští bod na trati 

Předpokládaná nadmořská výška v přespříštím 
bodě na trati 

Předpokládaný čas v přespříštím bodě na trati 

 

f) Meteorologické informace 

Rychlost větru 

Směr větru 

Indikátor jakosti údajů o větru (pokud je údaj 
dostupný) 

Teplota 

Turbulence (pokud je údaj dostupný) 

Vlhkost (pokud je údaj dostupný) 

Poznámka: Specifikace prvků v bloku dat 
meteorologických informací, včetně jejich 

rozsahů a přesnosti, jsou uvedeny v Doplňku 
4 Předpisu L 3.  

g) Krátkodobý záměr 

Zeměpisná šířka bodu plánovaného záměru 

Zeměpisná délka bodu plánovaného záměru 

Nadmořská výška v bodě plánovaného záměru 

Čas plánování  

Pokud se předpokládá změna nadmořské výšky, 
tratě nebo rychlosti mezi okamžitou polohou 
letadla a bodem plánovaného záměru, měly by 
být poskytnuty následující dodatečné informace 
v bloku střednědobých záměrů: 

Vzdálenost od aktuálního bodu k bodu změny 

Trať od aktuálního bodu k bodu změny 

Nadmořská výška v bodě změny 

Předpokládaný čas do bodu změny 

4.11.5.2 Datový blok základního ADS-C se 
musí požadovat od všech letadel vybavených ADS-C. 
Zbývající bloky dat ADS-C musí být zahrnuty, jsou-li 
nezbytné. Navíc k jakýmkoliv požadavkům týkajícím 
se jejich vysílání pro účely ATS se musí datový blok 
f) (meteorologické informace) vysílat v souladu 
s Předpisem L 3, ust. 5.3.1. Tísňové a/nebo pilnostní 
ADS-C hlášení musí navíc k příslušnému ADS-C 
hlášení obsahovat tísňový a/nebo pilnostní statut. 

4.11.6 Datový formát zpráv ADS-B 

Poznámka: Datový formát zpráv ADS-B je 
uveden v Předpisech o civilní letecké telekomunikační 
službě – L 10/III (Komunikační systémy, Část I – 
Systémy přenosu číslicových dat) a v L 10/IV – 
Přehledový a protisrážkový systém. 

4.12 Hlášení provozních a meteo-

rologických informací 

4.12.1 Všeobecně 

4.12.1.1 Když má letadlo na trati hlásit provozní 
a/nebo obvyklé meteorologické informace pomocí 
datového spoje v časech, v nichž se hlášení polohy 
požaduje v souladu s ust. 4.11.1.1 a 4.11.1.2 tohoto 
předpisu, hlášení polohy se musí předávat v souladu 
s ust. 4.11.5.2 tohoto předpisu (požadavky týkající se 
vysílání meteorologických informací z letadel 
vybavených ADS-C) nebo formou běžného hlášení 
z letadla. Mimořádná pozorování z letadla se musí 
předávat jako mimořádná hlášení z letadla. Všechna 
hlášení z letadla se musí předávat, jakmile je to 
proveditelné.  

4.12.2  Obsah běžných hlášení z letadla  

4.12.2.1  Běžná hlášení z letadla vysílaná 
datovým spojem, pokud se nepoužívá ADS-C, musí 
poskytovat informace k dále uvedeným jednotlivým 
prvkům tak, jak je nezbytné ke splnění požadavku 
ust. 4.12.2.2 tohoto předpisu: 

Datový blok 1: Polohová informace:  

1)  Identifikace letadla 
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2)  Poloha 

3)  Čas 

4)  Letová hladina nebo nadmořská výška 

5)  Příští poloha a čas jejího přeletu 

6)  Následující význačný bod 

Datový blok 2: Provozní informace 

7)  Předpokládaný čas příletu 

8)  Vytrvalost 

Datový blok 3:  Meteorologické informace  

9)  Směr větru 

10)  Rychlost větru 

11)  Indikátor jakosti údajů o větru 

12)  Teplota vzduchu 

13)  Turbulence (pokud je údaj dostupný) 

14)  Vlhkost (pokud je údaj dostupný) 

4.12.2.2 Datový blok 1 hlášení z letadla je 
povinná, s výjimkou prvků 5) a 6), které se mohou 
vynechat, je-li tak předepsáno na základě 
regionálních postupů ICAO. Datový blok 2 hlášení 
z letadla nebo její část se musí vysílat pouze, 
požaduje-li to provozovatel nebo jeho určený zástupce 
nebo když to považuje velitel letadla za nezbytné. 
Datový blok 3 hlášení z letadla se musí vysílat 
v souladu s Předpisem L 3, Hlavou 5. 

Poznámka: Zatímco prvek 4), letová hladina nebo 
nadmořská výška může být v souladu s ust. 4.11.2.1 
tohoto předpisu vynechán z obsahu hlášení polohy 
vysílaného radiotelefonicky, je-li tak předepsáno na 
základě regionálních postupů ICAO, tento prvek se 
nemůže vynechat v Datovém bloku 1 hlášení 
z letadla. 

4.12.3 Obsah mimořádných hlášení 

z letadla  

4.12.3.1 Všechna letadla musí předávat 
mimořádná hlášení, kdykoliv se setkají nebo pozorují 
následující podmínky: 

a) mírná nebo silná turbulence; nebo  

b) mírná nebo silná námraza; nebo 

c) silná horská vlna; nebo 

d) bouřky bez krup, zastřené, prorůstající vrstevnatou 
oblačností, pokrývající rozsáhlé oblasti nebo na 
čárách instability (squall lines); nebo 

e) bouřky s kroupami, zastřené, prorůstající 
vrstevnatou oblačností, pokrývající rozsáhlé 
oblasti nebo na čárách instability (squall lines); 
nebo 

f) silná prachová vichřice nebo silná písečná 
vichřice; nebo 

g) oblak tvořený vulkanickým popelem; nebo  

h) přederupční vulkanická aktivita nebo vulkanické 
erupce; nebo 

i) brzdicí účinky RWY jsou horší, než bylo hlášeno. 

Poznámka: Přederupční vulkanickou aktivitou se 
rozumí neobvyklá a/nebo zvyšující se vulkanická 
aktivita, která by mohla být předzvěstí vulkanické 
erupce. 

V případě transsonického nebo supersonického letu 
navíc: 

j) mírná turbulence; nebo 

k) kroupy; nebo 

l) oblačnost typu cumulonimbus. 

4.12.3.2 Je-li používán datový spoj vzduch-
země, musí mimořádná hlášení z letadel obsahovat 
následující prvky: 

Označení druhu zprávy 

Identifikaci letadla 

Datový blok 1: 

 Zeměpisná šířka 

 Zeměpisná délka 

 Tlaková výška (nadmořská) 

 Čas 

Datový blok 2: 

 Směr větru 

 Rychlost větru 

Indikátor jakosti údajů o větru 

 Teplota vzduchu 

 Turbulence (pokud je údaj dostupný) 

 Vlhkost (pokud je údaj dostupný) 

Datový blok 3: 

Okolnost vyvolávající podání mimořádného 
hlášení z letadla vybraná ze seznamu a) až 
k) uvedeného v ust. 4.12.3.1 výše. 

4.12.3.3  Je-li používáno radiotelefonní spojení, 
musí mimořádná hlášení z letadla obsahovat 
následující prvky:  

Označení druhu zprávy 

Sekce 1: Polohová informace:  

1) Identifikace letadla 

2) Poloha 

3) Čas 

4) Letová hladina nebo nadmořská výška 

Sekce 3:  Meteorologické informace  

5)  Okolnost vyvolávající podání mimořádného 
hlášení z letadla vybraná ze seznamu a) až k) 
uvedeného v ust. 4.12.3.1 výše. 

4.12.4  Sestavování a vysílání hlášení 

z letadla hlasovým spojením 

4.12.4.1 Forma sestavení hlášení posádkou 
letadla se zakládá na vzoru formuláře AIREP 
SPECIAL, který je uveden v  Doplňku 1. Podrobné 
pokyny, jak se musí sestavovat hlášení, jsou uvedeny 
v Doplňku 1. 

4.12.4.2 Při vysílání hlášení posádkou letadla 
a při převysílání takových hlášení stanovišti letových 
provozních služeb se musí dodržovat podrobné 
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pokyny včetně formátu zpráv a frazeologie tak, jak 
jsou uvedeny v Doplňku 1. 

Poznámka: Při rostoucí tendenci používání 
hlášení z letadla v automatizovaných systémech je 
důležité, aby prvky takových hlášení byly vysílány  
v předepsaném pořadí a formě.  

4.12.5 Zaznamenávání mimořádných zpráv 

z letadla o vulkanické aktivitě 

Mimořádná hlášení z letadla obsahující pozorování 
o vulkanické aktivitě musí být zaznamenána na 
zvláštním formuláři pro mimořádná hlášení z letadla 
o vulkanické aktivitě. Posádkám letadel letících na 
tratích, které mohou být ovlivněny oblaky 
vulkanického popela, musí být k dispozici formulář 
mimořádného hlášení z letadla o vulkanické aktivitě 
podle Doplňku 1. 

Poznámka: Pokyny pro zaznamenávání a hlášení 
mohou být uvedeny na zadní straně formuláře 
mimořádného hlášení z letadla o vulkanické aktivitě. 

4.12.6  Rozesílání meteorologických 

informací  

4.12.6.1 Po obdržení hlášení ADS-C, která 
obsahují blok meteorologických informací, musí 
stanoviště letových provozních služeb předat bez 
zdržení základní ADS-C a bloky meteorologických 
informací a poznávací značku letadla světovým 
oblastním předpovědním centrům (WAFC).  

Poznámka: Specifikace týkající se formátu, který 
má být použit k předání meteorologických informací 
centrům WAFC, jsou obsaženy v Manual 
on Aeronautical Meteorological Practice (ICAO Doc 
8896). 

4.12.6.2 Po obdržení mimořádných hlášení 
z letadla datovým spojem je musí stanoviště letových 
provozních služeb předat bez zdržení jejich 
přidružené meteorologické výstražné službě,  
WAFC a centrům určeným regionálními postupy ICAO 
k provozování internetových služeb letecké pevné 
služby. 

4.12.6.3  Po obdržení mimořádných hlášení 
z letadla hlasovým spojením je musí stanoviště 
letových provozních služeb předat bez zdržení jejich 
přidruženým meteorologickým výstražným službám, 
s výjimkou podmínek týkajících se brzdicích účinků. 

4.12.7 Předávání informací o brzdicím 

účinku 

Po obdržení mimořádných hlášení z letadla hlasovým 
spojením týkajících se brzdicího účinku, který je horší, 
než bylo hlášeno, stanoviště letových provozních 
služeb musí tuto informaci předat bez zdržení 
příslušnému provozovateli letiště. 

4.13 Prezentace a aktualizace údajů 

letových plánů a údajů o řízení 

4.13.1 Všeobecně 

Příslušný úřad musí přijmout opatření a zavést 
postupy, aby řídícím byly předávány údaje letového 
plánu a údaje o řízení a jejich následná aktualizace 
pro všechny lety, kterým je stanovištěm ATS 

poskytována služba. Rovněž musí být k dispozici 
jakékoli jiné informace, které jsou požadovány nebo 
jsou pro poskytování ATS žádoucí. 

4.13.2 Prezentované informace a údaje 

4.13.2.1 Informace a údaje musí být řídícím 
prezentovány v takovém rozsahu a takovým 
způsobem, aby jim to umožnilo získat celkový přehled 
o stávající provozní situaci v prostoru jejich 
odpovědnosti, případně o pohybech na pohybové 
ploše letišť. Prezentované údaje musí být 
aktualizovány v souladu s postupem letu, aby se 
umožnilo včasné zjištění konfliktů a jejich řešení 
a umožnil se provést záznam o koordinaci se 
sousedními stanovišti ATS a řídícími sektory.  

4.13.2.2 Musí být k dispozici příslušné 
zobrazení vzdušného prostoru, včetně význačných 
bodů a informací vztahujících se k těmto bodům. 
Prezentované údaje musí obsahovat 
důležitéinformace z letových plánů a hlášení o 
polohách a rovněž povolení a koordinační údaje. 
Zobrazení informací může být iniciováno a 
aktualizováno automaticky nebo mohou být data 
vkládána a aktualizována pověřenými pracovníky. 

4.13.2.3 Požadavky na zobrazování jiných 
informací, případně aby tyto informace byly pro 
zobrazení k dispozici, musí určit příslušný úřad. 

4.13.3 Prezentace informací a údajů 

4.13.3.1 Požadované údaje letového plánu 
a údaje o řízení mohou být prezentovány s využitím 
papírových letových proužků nebo elektronických 
letových proužků, jinou formou elektronického 
znázornění nebo kombinací zobrazovacích metod. 

4.13.3.2 Způsob(y) prezentace informací 
a údajů musí být v souladu s principy „Human 
Factors“. Všechny údaje, včetně údajů vztahujících se 
k jednotlivým letadlům, musí být prezentovány 
způsobem, který snižuje nebezpečí nesprávného 
výkladu nebo nedorozumění.  

4.13.3.3 Prostředky a způsoby pro manuální 
vstup dat do automatizovaných ATC systémů musí být 
v souladu s principy „Human Factors“. 

4.13.3.4 Když jsou využívány letové proužky 
(LP), pro každý jednotlivý let by měl být použit 
nejméně jeden LP. Pro jednotlivé lety musí být 
dostatečný počet LP, aby se vyhovělo požadavkům 
příslušného stanoviště ATS. Postupy pro vyznačování 
údajů a ustanovení určující druhy údajů, které mají být 
vyznačeny na LP, včetně používání symbolů, musí být 
stanoveny příslušným Úřadem ATS. 

Poznámka: Návod na používání papírových LP je 
obsažen v Air Traffic Services Planning Manual (ICAO 
Doc 9426). 

4.13.3.5 Údaje vytvářené automaticky musí být 
předkládány řídícím dostatečně včas. Prezentace 
informací a údajů o jednotlivých letech musí 
pokračovat do té doby, kdy tyto údaje již nejsou dále 
požadovány pro účely poskytování řízení, včetně 
zjišťování konfliktů a koordinaci letů, nebo až do 
okamžiku, kdy tok informací zastaví řídící. 
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4.13.4 Záznam a archivace dat pro účely 

vyšetřování  

Papírové LP musí být archivovány po dobu nejméně 
30 dní. Elektronická data o postupu letů a koordinační 
údaje musí být zaznamenávány a archivovány 
nejméně po stejnou dobu. 

4.14 Poruchy nebo nestandardní stav 

systémů a zařízení 

Stanoviště ATC musí v souladu s místními 
instrukcemi okamžitě ohlásit jakoukoli poruchu nebo 
nestandardní stav komunikačních, navigačních nebo 
přehledových systémů, jakož i ostatních, z hlediska 
bezpečnosti významných systémů nebo zařízení, 
které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost nebo 
hospodárnost při provádění letů a/nebo poskytování 
služby řízení letového provozu. 

4.15 Postupy pro zahájení komunikace 

datovým spojem 

4.15.1 Všeobecně 

Poznámka 1: Ustanovení týkající se schopnosti 
zahájení přenosu dat datovým spojem (DLIC) jsou 
obsažena v Hlavě 8 Předpisu L 10/II. 

Poznámka 2: Poradenský materiál týkající se 
implementace DLIC je uveden v ICAO dokumentu 
„Global Operational Data Link (GOLD) Manual“ (ICAO 
Doc 10037). 

4.15.1.1 Před vstupem do vzdušného prostoru, 
kde je stanovištěm ATS využíváno datových spojů, 
musí být mezi letadlem a stanovištěm ATS zahájena 
komunikace datovým spojem za účelem registrace 
letadla a, je-li to potřebné, pro zahájení využívání 
datového spoje. Zahájení musí provést letadlo buď 
automaticky, nebo ho provede pilot nebo stanoviště 
ATS předáním adresy. 

4.15.1.2 Přihlašovací adresa přidružená 
stanovišti ATS musí být publikována v Letecké 
informační příručce v souladu s Předpisem L 15. 

Poznámka: Určitý FIR může mít několik 
přihlašovacích adres a několik FIR může sdílet 
stejnou přihlašovací adresu. 

4.15.2  Zahájení letadlem 

Při přijetí platné žádosti o zahájení přenosu datovým 
spojem od přibližujícího se letadla nebo v rámci 
provozní oblasti datového spoje, stanoviště ATS musí 
přijmout tuto žádost, a pokud koresponduje s letovým 
plánem, musí stanoviště ATS navázat spojení 
s letadlem. 

4.15.3 Předání stanovištěm ATS 

Tam, kde pozemní systém, který byl první 
kontaktován letadlem, je schopen předat potřebnou 
adresu letadla jinému stanovišti ATS, musí zaslat 
aktualizovanou informaci, kterou letadlo adresovalo 
zemi pro využití datového spoje a která byla předem 
koordinována, dostatečně včas, aby se umožnilo 
zajištění komunikace datovým spojem. 

4.15.4 Porucha 

4.15.4.1 V případě, že dojde k poruše při 
zahájení přenosu datovým spojem, systém datového 
spoje musí indikovat poruchu příslušnému(ým) 
stanovišti(ím) ATS. Systém datového spoje musí také 
indikovat poruchu letové posádce, když k poruše při 
zahájení přenosu datovým spojem dojde v důsledku 
přihlášení zahájeného letovou posádkou. 

Poznámka: Pokud je žádost letadla o přihlášení 
reakcí na žádost o spojení předávajícího stanoviště 
ATS, obdrží indikaci obě stanoviště ATS. 

4.15.4.2 Stanoviště ATS musí, jakmile je to 
možné, zahájit postupy k řešení poruch při zahájení 
přenosu datovým spojem. Postupy by měly zahrnovat 
alespoň potvrzení, že letadlo podává žádost o 
zahájení datového spojení s příslušným stanovištěm 
ATS (tj. od přibližujícího se letadla nebo v rámci 
provozní oblasti stanoviště ATS), a pokud ano:  

a) pokud je podán letový plán, ověření, že 
identifikace letadla, poznávací značka letadla 
nebo letadlová adresa a další podrobnosti 
obsažené v požadavku na zahájení přenosu 
datovým spojem odpovídají podrobnostem 
v letovém plánu, a pokud jsou objeveny rozdíly, 
ověření správných informací a provedení 
nezbytných změn; nebo 

b) pokud není letový plán dostupný, vytvořit letový 
plán v systému zpracování letových údajů (FDPS) 
s dostatečnými informacemi k dosažení 
úspěšného zahájení přenosu datovým spojem; 
poté 

c) znovu zahájit přenos datovým spojem. 

4.15.4.3 Provozovatel letadla musí, jakmile je 
to možné, zahájit postupy k řešení poruch při zahájení 
přenosu datovým spojem. Postupy by měly zahrnovat 
alespoň následující: 

a) ověření správnosti a souladu údajů letového 
plánu dostupných v systému řízení a optimalizace 
letu (FMS) nebo vybavení, z kterého je zahájen 
přenos datovým spojem, a pokud jsou objeveny 
rozdíly, provedení nezbytných změn; 

b) ověřit správnost adresy stanoviště ATS; poté 

c) znovu zahájit přenos datovým spojem. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
 


