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ENR 1.11 ADRESOVÁNÍ ZPRÁV LETOVÉHO
PLÁNU
1.11.1

Adresace IFR letů

ENR 1.11 ADDRESSING OF FLIGHT PLAN
MESSAGES
1.11.1

Addressing of IFR flights

1.11.1.1
Adresování letových plánů a zpráv s nimi
souvisejících pro lety IFR/GAT odlétající, přilétající,
přelétající FIR PRAHA na adresy IFPS: EUCHZMFP a
EUCBZMFP.

1.11.1.1
Addressing of flight plans and associated
messages for IFR/GAT flights departing, arriving overflying
FIR PRAHA to the addresses of IFPS units: EUCHZMFP and
EUCBZMFP.

1.11.1.2
Jakákoli zpráva o pohybu letadel týkající se letu
IFR-OAT nebo části letu IFR-OAT ve FIR PRAHA, musí být
adresována na LKAAZQZF.

1.11.1.2
Any flight movement message related to IFROAT FLTs or IFR-OAT segments of FLT within FIR PRAHA
shall be addressed to LKAAZQZF.

1.11.2

1.11.2

Adresace kombinovaných letů

1.11.2.1
Předkladatelé letových a zpráv s nimi
souvisejících pro kombinované VFR/IFR, IFR/VFR lety,
odlétající nebo přilétající podle pravidel VFR musí uvést v
dodatkovém řádku adres (AD...) adresy podle níže uvedené
tabulky.

Addressing of combined flights

1.11.2.1
Originators of combined VFR/IFR, IFR/VFR flight
plans and associated messages for the flights departing/
arriving under VFR shall adduce the address on the line of
additional addresses (AD...) in accordance with the table
below.

Druh letu (IFR nebo kombinované
lety IFR/VFR a VFR/IFR)
Category of flight (IFR or combined
IFR/VFR and VFR/IFR flights)

Trať letu (do nebo přes FIR a/nebo TMA)
Route (into or via FIR and/or TMA)

Adresa zprávy
Message address

1

2

3

IFR lety

I.

Jakýkoliv letový plán předložený pro let IFR uvnitř, z/do nebo prostorem FIR Praha:

IFR fligts

I.

Any IFR flight plan for flight within, into/from or via FIR Praha:

Kombinované IFR/VFR,
VFR/IFR lety

II. Navíc k výše uvedené adresaci pro IFR část letu, musí být letový plán pro kombinovaný let IFR/VFR,
nebo VFR/IFR a zprávy s ním související zaslány na adresu FIC Praha (LKAAZFZX) a dále dle tabulky v
části Adresace pro VFR lety. Adresy musí být předkladatelem uvedeny v řádce dodatkových adres
(AD...řádka).

Combined IFR/VFR, VFR/
IFR flights

1.11.3

II. In addition to the above mentioned IFR part of flight addressing the flight plan for combined VFR/IFR,
IFR/VFR flight as well as associated messages shall be sent to FIC Praha (LKAAZFZX) and to the
addresses according to The table of addressing of VFR flights. The addresses shall be adduced on
additional line of addresses (AD...line) by the originator.

Adresování zpráv o VFR letech stanovištím
ATS v České republice

1.11.3.1
Letové plány předložené pro lety VFR a zprávy s
nimi související jsou zasílány na adresy jak je uvedeno v
tabulce dále:
Druh letu (VFR)
Category of flight (VFR)

VFR flights

1.11.3

Addressing of Messages about VFR Flights to
ATS Units in the Czech Republic

1.11.3.1
The flight plan messages for VFR flights and
associated messages are distributed to the addresses as
stated in the table below:.

Trať letu (do nebo přes FIR a/nebo TMA/CTR)
Route (into or via FIR and/or TMA/CTR)

Adresa zprávy
Message address

2

3

1

VFR lety

EUCHZMFP,
EUCBZMFP

I.

Letové plány a zprávy související musí být adresovány letovému informačnímu středisku Praha

I.

Flight plans and associated messages shall be addressed to Flight Information Centre Praha

LKAAZFZX

II. Via TMA Praha (LKPR)

+ LKPRZAZX

III. Via TMA Brno (LKTB)
TMA Ostrava (LKMT)
TMA Karlovy Vary (LKKV)

+ LKAAZAZX

IV. Via CTR Ruzyně (LKPR)
CTR Tuřany (LKTB)
CTR Mošnov (LKMT)
CTR Karlovy Vary (LKKV)
MCTR/MTMA Kbely (LKKB)
CTR/TMA Vodochody (LKVO)
MCTR/MTMA Pardubice (LKPD)
MCTR/MTMA Čáslav (LKCV)
MCTR/MTMA Náměšť (LKNA)
CTR Kunovice (LKKU)

+ ....ZTZX
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Druh letu (VFR)
Category of flight (VFR)

Trať letu (do nebo přes FIR a/nebo TMA/CTR)
Route (into or via FIR and/or TMA/CTR)

1

VFR přílety
VFR arrivals
VFR přílety na/
odlety z
VFR arrivals to/
departures from

2

V. Navíc musí být letové plány a zprávy související adresovány letišti přistání.

Adresa zprávy
Message address
3

+ ....ZTZX

V. In addition the flight plans and associated messages shall be addressed to the aerodrome of
arrival.
VI. LKCR, LKPN, LKSK

LKCVZTZX,
LKPDZTZX

LKHC, LKHK, LKJA, LKVM

LKPDZTZX

LKLT

LKKBZTZX

LKCT, LKKO, LKPI, LKZB

LKCVZTZX

VFR lety

VII. Lety nad FL 95

LKAAZQZF

VFR flights

VII. Flights above FL 95

LKAAZAZX

VIII.Letové plány a související zprávy musí být u odletů z FIR Praha adresovány na adresu
Centrální ohlašovny letových provozních služeb Praha, která odpovídá za jejich rozesílání.

LKPRZPZX

VFR odlety
VFR departures

AMDT 397/21

VIII.Flight plans and associated messages of departures from FIR Praha shall be addressed to the
Central ATS Reporting Office Praha, which is responsible for their distribution.

