FPL – podání a související zprávy
Včasné rozeslání letových plánů pro lety VFR prostřednictvím IBS je zaručeno pouze v případě, kdy je letový plán
podán minimálně 30min před EOBT.
Lety VFR startující z letišť mimo ČR doporučujeme podat FPL 1 hod. před EOBT a ověřit si je na ARO letiště vzletu,
popřípadě odpovědném ARO pro dané letiště nebo na ARO Praha (+420 2 2037 2735). V případě chybějícího FPL
kontaktujte ARO Praha.
V případech, kdy uživatel pro zadání ostatních zpráv souvisejících s předložením FPL (DLA,CHG,CNL atd.) nepoužije
IBS (např. kontaktuje telefonicky příslušné ARO), nebudou změny v IBS zobrazeny.

Vstupní a výstupní body
Pro lety z a do CTR letišť je nutno uvádět vstupní a výstupní body.

Lety do zahraničí
Pro lety do zahraničí je nutno v poli 18 uvádět EET/ bod, zeměpisné místo nebo souřadnice a vypočtenou dobu letu
na hranice FIR, píše se bez pomlček. Příklad: EET/MIKOV0030, EET/4029N01251E0015 nebo
EET/ZELEZNARUDA0010

Lety nad FL95
Lety prováděné nad F095 musí být prováděny po tratích ATS.

Odpovídač S
Lety VFR nad FL95 nebo v CTR/TMA Praha musí mít odpovídač S.

STAY indikátor
Ve VFR FPL se nepoužívá indikátor STAY, pouze se v poli 18 v položce RMK/ se popíše činnost a oblast, kde bude
prováděna.

Letiště nemá ICAO značku = ZZZZ
Pokud letiště nemá směrovací značku ICAO uvádí se v poli 18 DEP, DEST ALTN/název a polohu letiště (souřadnice
nebo směrník)

Skupinové lety VFR
V případě skupinových letů několika různých letadel se v poli 9 uvede celkový počet letadel a ZZZZ a v poli TYP/ se
uvádí počet letadel jednoho typu bez mezery a jednotlivé typy jsou pak odděleny mezerou a v položce REG/registrace
ostatních letadel. Příklad: TYP/2C150 3Z06T

FPL - omezení formuláře
POLE 9 - Počet letadel (1 nebo 2 znaky)
UVEĎTE počet letadel, je-li vyšší než jedna.
POLE 9 - Typ letadla ( 2 až 4 znaky)
UVEĎTE příslušné označení jak je uvedeno v Aircraft Type Designators (ICAO Doc 8643),NEBO nebylo-li takové
označení přiděleno nebo v případě skupinových letů sestávajících z více než jednoho typu, UVEĎTE ZZZZ a v poli 18
UVEĎTE zkratku TYP/ za níž následuje počet (počty) a typ(y) letadel.

