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V případě konfliktu požadavku s již existujícími strukturami,
nebo konfliktu mezi dvěma požadavky, AMC ČR rozhoduje
podle priorit v souladu s § 16 odst. 6 Vyhlášky č. 108/1997 Sb.

In the event of a conflict of a requirement with already existing
requirements or conflict between the two reservations, AMC
CR decides according to priorities in accordance with § 16
paragraph 6 of Decree No 108/1997 Coll MD.

Schválené požadavky na vyhrazení částí vzdušného prostoru
podle písm. a) se publikují ve zprávě NOTAM a AUP, podle
písm. b) se publikují v AUP/UUP.

Approved requirements for temporary reservation of the part
of airspace stated in part a) are published via NOTAM and
AUP; those stated in part b) are published in AUP/UUP.

Kontakt:

Contact:

AMC ČR

AMC Czech Republic

Civilní část:

220 373 954,

220 374 259,
AFTN LKAAZAMC,

amcpraha@ans.cz

http://aisview.rlp.cz/

Civil part:

+420 220 373 954,

+420 220 374 259,
AFTN LKAAZAMC,

amcpraha@ans.cz

http://aisview.rlp.cz/

Vojenská část:

220 374 490, 601 579 564,
AFTN LKPRYWYX

mamc@army.cz

Military part:

+420 220 374 490, +420 601 579 564,
AFTN LKPRYWYX

mamc@army.cz

Postupy pro plánování vzdušných prostorů – úroveň
ASM 2

Planning procedures for airspace use - ASM 2 level

Uživatelé dočasně vyhrazených prostorů, nepřesáhne-li doba
vyhrazení 24 hodin v průběhu tří dnů po sobě jdoucích ode
dne vyhrazení a nejedná-li se o prostory publikované v AIP
ČR ENR 5, se žádají, aby:

Users of temporary reserved areas, where reservation period
does not exceed 24 hours during three consecutive days from
the day of reservation and the areas are not published in AIP
CR ENR 5 are requested to:

-

-

předkládali pracovišti AMC ČR žádosti na vyhrazení
vzdušného prostoru 7 pracovních dní před zamýšleným
konáním (D - 7 pracovních dní) do 1000 UTC.

submit to the AMC CR the application for reservation of
airspace 7 working days before the proposed activity
(D - 7 working days), not later than 1000 UTC.

Požadavky o dočasné vyhrazení částí vzdušného prostoru
musí obsahovat:

Requirements for temporary reservation of part of airspace,
shall include:

a) účel a charakter činnosti, pro kterou je vyhrazení
vyžadováno;

a) purpose and nature of the activity for which te reservation
is required;

b) časové vymezení vyhrazení, datum a čas zahájení a
ukončení činnosti, pro kterou je vyhrazení vyžadováno,
časy se uvádí podle UTC;

b) timing of the reservation, the date and time of
commencement and completion of the activity for which
the reservation is required, the time is reported in UTC;

c) prostorové vymezení vyhrazení pomocí zeměpisných
souřadnic ve Světovém geodetickém systému - 1984
(WGS-84) doplněné o místopisné označení každého
bodu podle letecké mapy ICAO;

c) horizontal limits of reserved area in Worl Geodetic System
coordinates - 1984 (WGS-84) supplemented by
geographic identification of each location according to
Aeronautical Chart ICAO;

d) výškové vymezení vyhrazení uváděné v hladinách
používaných v letectví: letové hladiny, nadmořské výšky
nebo výšky nad zemí podle ustanovení ENR 1.1.9.3.1;

d) vertical limits of reserved area specified in levels used in
aviation: flight levels, altitudes or heights according to
ENR 1.1.9.3.1;

e) identifikaci subjektu odpovědného za vydání povolení
vstupu či průletu vyhrazeným prostorem, včetně
telefonického spojení, volacího znaku a používaného
kmitočtu.

e) identification of the subject responsible for issuing
permission to enter or fly through the reserved airspace,
including telephone contact, call sign and frequency used.

Přílohou žádosti je mapový zákres nebo schéma prostoru
požadovaného k vyhrazení v elektronické podobě.

Attachment to the application is a map plotting or an outline
of the requested area in electronic form.

V případě konfliktu požadavku s již existujícími strukturami
vzdušného prostoru ČR, nebo konfliktu mezi dvěma
požadavky AMC ČR rozhoduje podle priorit v souladu s § 16
odst. 6 Vyhlášky č. 108/1997 Sb. a zveřejněnou Politikou.

In the event of a conflict of a requirement with already existing
Czech airspace structures, or conflict between the two
requirements, AMC CR decides according to priorities in
accordance with § 16 paragraph 6 of Decree No. 108/1997
Coll MD and published Policy.
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Uživatelé vyhrazených prostorů publikovaných v AIP ČR
ENR 5 (prostory “AMC manageable”) se žádají, aby:

Users of reserved areas published in the AIP CR ENR 5
("AMC manasgeable" areas) are requested to:

-

-

předkládali pracovišti AMC ČR žádosti na vyhrazení
vzdušného prostoru den před zamýšleným konáním (D-1)
do 1000 UTC.

submit requests for airspace reservation to the AMC CR
on the day before the proposed activity (D-1), not later
than 1000 UTC .

Požadavky o dočasné vyhrazení částí vzdušného prostoru
musí obsahovat:

Requirements for temporary reservation of part of airspace
shall include:

a) označení prostoru, který je vyžadován (dle AIP);

a) designation of required area (according to AIP);

b) časové vymezení vyhrazení, datum a čas zahájení a
ukončení činnosti, pro kterou je vyhrazení vyžadováno,
časy se uvádí podle UTC;

b) timing of the reservation, the date and time of
commencement and completion of the activity for which
the reservation is required, the time is reported in UTC;

c) výškové vymezení vyhrazení
používaných v letectví);

c) verical limits of reserved area (using levels used in
aviation);

(s

využitím

výšek

d) další doplňující údaje (v případě potřeby).

d) additional supplementary data (when required).

1.1.9.1.2.3 Taktická úroveň ASM 3

1.1.9.1.2.3 Tactical level - ASM 3

Tuto úroveň vykonávají příslušná civilní a vojenská stanoviště
ATS a AMC ČR v souladu s nařízením Komise (ES) 2150/
2005, čl. 6. V reálném čase aktivují a deaktivují dočasně
vyhrazené části vzdušného prostoru (dle AUP/UUP), nebo
provádí přerozdělení prostorů uživatelům za účelem jejich
efektivnějšího využití. Aktivování/deaktivování prostoru
(podle AUP/UUP) provádí podle oznámení uživatele prostoru
o jeho skutečném využití.

This level is performed by appropriate civil and military ATS
units and AMC CR in accordance with the Commission
Regulation (EC) No. 2150/2005, Article 6. In real time they
activate and deactivate temporary reservation of the areas
(according to AUP/UUP) or they re-allocate the areas to other
users to allow for their more efficient usage. Activation/
deactivation of an area (according to AUP/UUP) is based on
notification by the user about real usage of the assigned
airspace.

Postupy pro využívání vzdušných prostorů – úroveň
ASM 3

Airspace use procedures - ASM 3 level

Uživatelé vyhrazených prostorů jsou povinni:

Users of reserved areas are obligated to:

-

-

use the airspace in accordance with the AMC CR
allocation and accodring to AIP CR ENR 1.1.9.3.2;

-

through the FIC Praha:
a) activate the reserved area not later than 20 minutes
before commencing the activity within the area;
b) deactivate the reserved area immediately whenever
the particular activity is suspended within the area for
more than 1 h;
Note: The interruption of the activity for 1 h and less is
not reported;
c) cancel the reserved area immediately after
termination of the activity in the area or after the
decision on non-use of the area.

-

využívat vzdušný prostor podle toho, jak byl přidělen
pracovištěm AMC ČR a v souladu s ustanovením AIP ČR
ENR 1.1.9.3.2;
cestou pracoviště FIC Praha:
a) aktivovat vyhrazený prostor nejpozději 20 minut před
zahájením činnosti v tomto prostoru;
b) deaktivovat vyhrazený prostor neprodleně po
přerušení činnosti v tomto prostoru na dobu delší než
1 h;
Poznámka: Přerušení činnosti na předpokládanou
dobu 1 h a méně se neoznamuje;
c) zrušit vyhrazený prostor neprodleně po ukončení
činnosti v prostoru nebo po rozhodnutí o nevyužití
prostoru.

Poznámka: Pokud uživatel nebude aktivovat vyhrazený
prostor, bude tento prostor považován za volný prostor a jiné
lety budou moci vstoupit do tohoto prostoru bez omezení.

Note: If the user does not activate the restricted area, this
area will be treated as free space and other flights being
allowed to enter this area without restriction.

1.1.9.2

1.1.9.2

Dočasné vyhrazování vzdušného prostoru

Temporary Airspace Allocation Process

1.1.9.2.1 Vyhrazují se vzdušné prostory, které jsou
spravovány AMC ČR, a které jsou v AIR ČR ENR 5
definované jako "AMC manageable".

1.1.9.2.1 Airspace managed by AMC and identified as
"AMC manageable" areas in AIP CR ENR 5 are allocated.

U prostorů, které nejsou spravovány AMC ČR (nejsou "AMC
manageable") je dobou jejich aktivace doba publikovaná v
AIP ČR.

Activation time of areas not managed by AMC (not "AMC
manageable") is published in the AIP CR.

Plánovaná doba aktivace a podmínky pro využití prostorů
AMC manageable se publikují denně v AUP (Plán využití
vzdušného prostoru).

Planned hours of activity and conditions for the use of AMC
managable areas are published daily in the Airspace Use
Plan (AUP).
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