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Doporučení vyhnout se FIR MINSK (UMMV)  Recommendation to avoid FIR MINSK (UMMV) 

1. Platnost/Validity: od/from: 18 NOV 21 
  do/to: UFN 
2. Část AIP, které se tento AIP SUP týká/AIP section affected by this AIP SUP: ENR 
3. Proveďte záznam na straně/Record the AIP SUP on page GEN 0.3. 
4. Následující publikace jsou zahrnuty do tohoto AIP SUP a tím zrušeny: 

The following publications have been incorporated in this AIP SUP and therefore cancelled: 
 AIP SUP: NIL 
 AIC: NIL 
 Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto AIP SUP a budou zrušeny NOTAMem: 

The following NOTAMs are incorporated in this AIP SUP. They will be cancelled by NOTAM. 
 NOTAM: A/X0561/21 

Čeští letečtí dopravci a velitelé letadel konajících 
leteckou službu prováděnou dopravci s provozní licencí
vydanou Českou republikou, ať již se jedná o smluvní
dopravce nebo skutečné dopravce, nebo poskytující
leteckou službu na základě obchodní charterové
smlouvy nebo na základě společného označování linek, 
a všechny lety vykonávané letadlem registrovaným v 
České republice, se žádají vyhnout se FIR MINSK
(UMMV). Zahraničním leteckým dopravcům směřujícím 
do EU se doporučuje vyhnout se Běloruskému FIR 
MINSK (UMMV). 
 

 Czech air carriers and captains of aircraft in charge of 
air service managed by carriers holders of operating 
licence issued by Czech Republic, whether they are 
contractual carriers and/or de facto carriers, or 
performing air service with commercial charter 
agreement or with code sharing and to all flight 
performed with aircraft registration of Czech Republic, 
are requested to avoid MINSK FIR (UMMV). Foreign 
air carriers inbound EU are recommended to avoid 
Belarus MINSK FIR (UMMV). 
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