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Kontrolní seznam platných leteckých oběžníků serie A

Check list of aeronautical information circulars series A

Ke dni 11.2.2021 jsou platné tyto Letecké oběžníky serie A. The following Aeronautical Information Circulars international
Všechny Letecké oběžníky v tomto kontrolním seznamu series A are in force on 11 FEB 2021. All Aeronautical
neuvedené je třeba zrušit.
Information Circulars not mentioned in this Check list have to
be withdrawn.
Rok
Year

Číslo
Number

2003

9

MD

2004

2

8

1

Zrušení Typového osvědčení č. 75-03 Dodatek 2
Revocation of Type Certificate No. 75-03, Suplement No. 2

8

Ministerstvo
zdravotnictví ČR

MD odd.let.provozu

VFR lety obsazených volných balonů v noci
Night VFR flights of free manned balloons

ÚCL sekce tech.

2014

Postupy pro odmrazování letadel na letištích v ČR
De-icing procedures at the airports of the C.R.

MD odd.let.provozu

2010

Směrnice ke snižování emisí hluku letadel
Directives on the limitation of noise emission from aircraft

ŘLP-DPLR

2007

Název / Title

Doporučení hlavního hygienika ČR pro případ podezření na onemocnění Ebolou na palubě
letadla
The Chief Public Health Officer´s recommendation concerning measures taken in the event
of suspected Ebola on board

9

Vybavení palubním odpovídačem SSR v módu S a jeho provozování ve vzdušném prostoru
ČR – pravidla pro udělování výjimek
Carriage and operation of mode S airborne equipment in the airspace of the Czech Republic
– exemptions arrangements

2016

1

ÚCL – sekce Letová
MD odd.let.provozu

Výkonnost a provozní omezení vrtulníků při provádění leteckých prací
Performance and operating limitations for helicopters invole in aerial work operations

5

Povinnosti velitelů letadel všeobecného letectví při mezinárodních letech do/ze států mimo
Schengenský prostor
Obligations of pilots in command of general aviation aircraft for international flights to / from
countries outside the Schengen area

2018
ÚCL - sekce letová

1

Postupy pro situace spojené s kontaminací vzdušného prostoru České republiky oblakem
vulkanického popela
Procedures for unexpected situations associated with the contamination of the Czech
Republic airspace by volcanic ash cloud
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Rok
Year

Číslo
Number
Bezpečnostní informace

2019
ÚCL sekce technická

Název / Title

7

Information related to safety
Nastavení identifikace letadla v odpovídači SSR mód S

2020
ÚCL - sekce provozní

2

ŘLP - DPLR

5

ŘLP LIS

6

SSR transponder Mode S aircraft identifiacation setting
Zavedení vzdušného prostoru volných tratí v ČR (FRACZECH)
Implementation of the Free Route Airspace operation within the czech airspace
(FRACZECH)
Sezonní informace doplňující sněhový plán
Seasonal information supplementing Snow plan
Podmínky aplikace systému letových poplatků a platební podmínky

MD - odd. leteckého
provozu, techniky a
rozvoje

7

ŘLP LIS

8

Conditions of application of the route charges system and conditions of payment
Ceny publikací na rok 2021
Prices of Publications for the year 2021

ŘLP LIS

9

Předplatné na rok 2021
Subscription for the year 2021

ŘLP - odd. let. popl.
a řízení pohledávek

10

Global unit rates for en-route navigation control services of EUROCONTROL member
states
Letecká mapa ICAO 1: 500 000 pro rok 2021

2021
ŘLP LIS

Celkové jednotkové sazby za traťové navigační služby členských států EUROCONTROL

1

Aeronautical chart 1: 500 000 for year 2021

KONEC/END

