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HLAVA 4 – LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA 

4.1 Aplikace 

4.1.1 Letová informační služba musí být 
poskytována všem letadlům, kterým mohou informace 
prospět, a: 

a) kterým se poskytuje služba řízení letového 

provozu; nebo 

b) jinak známým příslušným stanovištím letových 

provozních služeb.  

Poznámka:  Letová informační služba nezbavuje 
velitele letadla žádných odpovědností a velitel letadla 
musí s konečnou platností rozhodnout o každé 
navrhované změně letového plánu.  

4.1.2 Kde stanoviště letových provozních 
služeb poskytují jak letovou informační službu, tak 
službu řízení letového provozu, má před poskytnutím 
letové informační služby poskytnutí služby řízení 
letového provozu přednost, kdykoliv to poskytování 
služby řízení letového provozu vyžaduje.  

Poznámka:  Je známo, že za určitých okolností 
může letadlo na konečném přiblížení, při přistání, 
vzletu a stoupání vyžadovat, aby obdrželo bez zdržení 
důležité informace, které nespadají do poskytování 
služby řízení letového provozu. 

4.2 Účel letové informační služby  

4.2.1 Letová informační služba musí 
zahrnovat poskytování informací týkajících se:  

a) informací SIGMET a AIRMET; 

b) přederupční vulkanické činnosti, vulkanických 

erupcí a oblaků vulkanického popele; 

c) úniku radioaktivních látek nebo toxických 

chemikálií do ovzduší; 

d) změn v dostupnosti radionavigačních služeb; 

e) změn stavu letišť a s nimi souvisejících zařízení 

a služeb, včetně informací o stavu letištních 

pohybových ploch, když jsou ovlivněny sněhem, 

rozbředlým sněhem, ledem nebo význačnou 

vrstvou vody; 

f) volných balónů bez pilota na palubě;  

a jakýchkoliv dalších informací, které mohou ovlivnit 
bezpečnost.  

4.2.2 Letová informační služba poskytovaná 
letům musí navíc k informacím, vyznačeným 
v ust. 4.2.1, zahrnovat poskytování informací 
týkajících se: 

a) hlášených nebo předpovídaných meteo-

rologických podmínek na letištích odletu, letištích 

určení a náhradních letištích; 

b) nebezpečí střetu letadel letících ve vzdušných 

prostorech tříd C, D, E, F a G; 

c) hladinových plavidel v daném prostoru, včetně 

volacího znaku, polohy, zeměpisné trati, rychlosti 

atd, při letu nad vodními plochami, pokud je to 

proveditelné a jak je požadováno pilotem.  

Poznámka 1:  Informace v b) zahrnující pouze známá 
letadla, jejichž přítomnost by mohla představovat 
nebezpečí srážky pro letadlo, které je informováno; 
informace bude občas nekompletní a letové provozní 
služby nemohou převzít odpovědnost za její vydání ve 
všech případech nebo za její přesnost. 

Poznámka 2:  Jestliže je potřeba doplnit informace 
o nebezpečí srážky poskytované v souladu s b), nebo 
v případě dočasného přerušení poskytování letové 
informační služby, může být v označených prostorech 
použito rozhlasového vysílání provozních informací 
letadly. Pokyny pro vysílání provozních informací 
letadly a příslušné provozní postupy jsou obsaženy 
v Dodatku B. 

4.2.3  Stanoviště ATS by měla předat co 
nejdříve, jakmile je to proveditelné, mimořádná 
hlášení z letadel jiným letadlům, jichž se to týká, 
příslušné meteorologické služebně v souladu s ust. 3 
Doplňku 1 předpisu L 4444. a ostatním stanovištím 
ATS, jichž se to týká. Vysílání letadlům by mělo 
probíhat v časovém období stanoveném dohodou 
mezi meteorologickým úřadem a úřady letových 
provozních služeb, jichž se to týká.  

4.2.4 Letová informační služba poskytovaná 
letům VFR musí zahrnovat navíc k ust. 4.2.1, 
poskytování dostupných informací, týkajících se 
provozních a meteorologických podmínek na trati letu, 
které mohou znemožnit provedení letu podle pravidel 
letu za viditelnosti.  

4.3 Rozhlasová vysílání letové 

informační služby 

4.3.1 Aplikace 

4.3.1.1 Meteorologické informace a provozní 
informace, týkající se radionavigačních služeb a letišť, 
které jsou zahrnuty v letové informační službě, musí 
být, kdykoliv jsou k dispozici, poskytovány provozně 
uceleným způsobem. 

4.3.1.2  Kde se provozně ucelené letové 
informační zprávy vysílají letadlům, měly by být 
vysílány s obsahem v pořadí pro různé fáze letu, je-li 
stanoveno. 

4.3.1.3  Pokud se rozhlasové vysílání letové 
informační služby provádí, mělo by sestávat ze zpráv, 
které obsahují ucelené informace o vybraných 
provozních a meteorologických údajích, které přísluší 
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různým fázím letu. Tato rozhlasová vysílání by měla 
být tří hlavních druhů, tj. HF, VHF a ATIS. 

4.3.1.4 Používání zpráv OFIS v adresovaných 
vysíláních žádost/odpověď. 

Příslušné stanoviště ATS vždy musí na vyžádání 
pilota vysílat potřebné zprávy OFIS.  

4.3.2 HF rozhlasové vysílání letové 
informační služby (OFIS) 

4.3.2.1 HF rozhlasové vysílání letové 
informační služby (OFIS) by mělo být prováděno 
pouze, pokud tak stanoví oblastní navigační dohody. 

4.3.2.2  Kdykoliv se rozhlasová vysílání 
provádí: 

a) informace by měly být v souladu s ust. 4.3.2.5 

a řídit se oblastními navigačními dohodami; 

b) letiště, pro která by měly být zprávy a předpovědi 

zahrnuty, by měla být v souladu s oblastními 

navigačními dohodami; 

c) časový sled stanic, účastnících se vysílání, by 

měl být v souladu s oblastními navigačními 

dohodami; 

d) HF rozhlasová vysílání OFIS zpráv by měla být 

brát v úvahu lidskou výkonnost. Vysílaná zpráva 

by neměla přesahovat dobu stanovenou 

oblastními navigačními dohodami a pozornost by 

měla být věnována také tomu, aby nebyla 

zhoršena čitelnost rychlostí vysílání; 

Poznámka: Návod týkající se lidské výkonnosti 

je uveden v Human Factors Training Manual 

(ICAO DOC 9683). 

e) každá zpráva o letišti by měla být označena 

názvem letiště, pro které informace platí; 

f) pokud informace pro vysílání nebyla přijata 

v čase pro vysílání, měla by být zahrnuta do 

vysílání poslední dostupná informace s časem 

daného pozorování; 

g) celá vysílaná zpráva, pokud je to proveditelné, by 

měla být opakována ve zbývajícím čase, který je 

přidělen stanici pro rozhlasové vysílání; 

h) informace rozhlasového vysílání by měly být 

obnovovány ihned po výskytu význačné změny; a 

i) HF OFIS zpráva by měla být připravována 

a rozšiřována nejvhodnějším(-i) stanovištěm(-ti), 

jak to stanoví každý stát. 

4.3.2.3 Dokud nebude zpracována a přijata 
vhodnější forma řeči pro universální použití 
v leteckém radiotelefonním spojení, HF rozhlasové 
vysílání OFIS, týkající se letišť určených pro 
mezinárodní provoz, by mělo být v angličtině. 

4.3.2.4 Kde HF rozhlasová vysílání OFIS jsou 
dostupná ve více než jednom jazyce, měl by být pro 
každý jazyk použit samostatný kmitočet. 

4.3.2.5  HF rozhlasové vysílání OFIS zpráv 
letové informační služby by mělo obsahovat 
následující informace v uvedeném pořadí nebo  

v pořadí stanoveném oblastními navigačními 
dohodami: 

a) informace o počasí na trati 

Informace o význačných meteorologických 

jevech na trati by měla být ve tvaru vysílané 

informace SIGMET, jak předepisuje Předpis L3; 

b) informace o letišti zahrnují: 

1) název letiště; 

2) čas pozorování; 

3) nezbytné provozní informace; 

4) směr a rychlost přízemního větru a, je-li 

k dispozici, maximální rychlost větru; 

5) dohlednost a je-li k dispozici, dráhovou 

dohlednost (RVR); 

6) současné počasí; 

7) oblačnost pod 1500 m (5000 ft) nebo pod 

nejvyšší minimální sektorovou nadmořskou 

výškou, je-li vyšší, cumulonimby; nelze-li 

oblohu rozeznat, vertikální dohlednost 

pokud je k dispozici; a 

8) letištní předpověď. 

4.3.3 VHF rozhlasové vysílání letové 
informační služby (OFIS) 

4.3.3.1 VHF rozhlasové vysílání letové 
informační služby by mělo být poskytováno v souladu 
s oblastními navigačními dohodami. 

4.3.3.2 Kdykoliv je takové rozhlasové vysílání 
poskytováno: 

a) letiště, pro něž zprávy a předpovědi mají být 

zahrnuty do vysílání, by měla být stanovena na 

základě oblastních navigačních dohod; 

b) každá zpráva o letišti by měla být označena 

názvem letiště, pro které informace platí;  

c) pokud informace pro vysílání nebyla přijata 

v čase pro vysílání, měla by být zahrnuta do 

vysílání poslední dostupná informace s časem 

daného pozorování; 

d) rozhlasové vysílání by mělo být nepřetržité 

a opakující se; 

e) VHF rozhlasová vysílání OFIS zpráv by měla brát 

v úvahu lidskou výkonnost. Zpráva rozhlasového 

vysílání, pokud je to proveditelné, by neměla 

překročit pět minut a pozornost by se měla 

věnovat tomu, aby se nezhoršila čitelnost, 

způsobená rychlostí vysílání; 

 Poznámka: Návod týkající se lidské výkonnosti 

je uveden v Human Factors Training Manual 

(ICAO DOC 9683). 

 

 

* Tyto prvky se nahrazují termínem „CAVOK“, kdykoli jsou 

splněny podmínky specifikované v Předpisu L 4444, 

Hlava 11. 
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f) zpráva rozhlasového vysílání by se měla 

obnovovat na základě časového rozvrhu, jak jej 

stanoví oblastní navigační dohody. Navíc by 

měla být urychleně obnovována ihned po výskytu 

význačných změn; a 

g) VHF OFIS zpráva by měla být připravována  

a rozesílána nejvhodnějším stanovištěm 

(stanovišti) tak, jak jej (je) stanoví každý stát. 

4.3.3.3 Dokud nebude zpracována a přijata 
vhodnější forma řeči pro universální použití 
v leteckém radiotelefonním spojení, VHF rozhlasové 
vysílání OFIS, týkající se letišť určených pro 
mezinárodní provoz, by mělo být v angličtině. 

4.3.3.4 Tam, kde VHF rozhlasové vysílání 
OFIS je k dispozici ve více než jednom jazyce, měl by 
být pro každý jazyk použit samostatný kmitočet. 

4.3.3.5 VHF vysílání zpráv letové informační 
služby by mělo obsahovat následující informace ve 
stanoveném pořadí: 

a) název letiště; 

b) čas pozorování; 

c) dráha pro přistání; 

d) význačné podmínky povrchu dráhy, a jestliže je 

k dispozici, brzdící účinek; 

e) změny v provozuschopnosti radionavigačních 

služeb, je-li to vhodné; 

f) zdržení způsobené vyčkáváním, je-li vhodné; 

g) směr a rychlost přízemního větru, a je-li 

k dispozici, maximální rychlost větru; 

h) dohlednost, a je-li k dispozici, dráhová 

dohlednost (RVR); 

i) současné počasí; 

j) oblačnost pod 1500 m (5000 ft) nebo pod 

nejvyšší minimální sektorovou nadmořskou 

výškou, je-li vyšší; cumulonimby; nelze-li oblohu 

rozeznat, vertikální dohlednost, pokud je 

k dispozici; 

k) teplotu vzduchu; 

l) teplotu rosného bodu; 

m) QNH pro nastavení výškoměru; 

n) doplňující informace o význačném minulém 

počasí provozního významu a tam, kde je to 

nutné, střih větru; 

o) přistávací předpověď typu trend, pokud je 

k dispozici; a 

p) upozornění na platné informace SIGMET.  

4.3.4 Automatická informační služba 
v koncové řízené oblasti (ATIS) – rozhlasová vysílání 
hlasem 

 

 

* Tak jak stanoví oblastní navigační dohody. 

** Tyto prvky se nahrazují termínem „CAVOK“, kdykoli jsou 

splněny podmínky specifikované v Předpisu L 4444, 

Hlava 11. 

4.3.4.1 Automatická informační služba 
koncové řízené oblasti (ATIS) – rozhlasová vysílání 
hlasem se musí poskytovat na letištích, kde je 
požadavek na snížení zátěže ATS při spojení letadlo – 
země na VHF kmitočtech. Když se poskytuje, musí 
zahrnovat: 

a) jedno rozhlasové vysílání určené přilétávajícím 

letadlům; nebo 

b) jedno rozhlasové vysílání určené odlétávajícím 

letadlům; nebo 

c) jedno rozhlasové vysílání určené jak 

přilétávajícím, tak i odlétávajícím letadlům; nebo 

d) dvě samostatná rozhlasová vysílání, jedno 

určené přilétávajícím a druhé odlétávajícím 

letadlům na těch letištích, kde doba jednoho 

vysílání určeného přilétávajícím a odlétávajícím 

letadlům by byla příliš dlouhá. 

4.3.4.2 Kdykoliv je proveditelné, musí se pro 
ATIS – rozhlasová vysílání hlasem používat 
samostatný VHF kmitočet. Jestliže samostatný 
kmitočet není k dispozici, vysílání se může provést 
hlasovým kanálem nejvhodnějšího navigačního 
prostředku koncové řízené oblasti, přednostně na 
VOR za předpokladu, že dosah a čitelnost jsou 
dostatečné a znak navigačního prostředku je řazen 
s vysíláním tak, aby rozhlasové vysílání nebylo 
překryto. 

4.3.4.3 ATIS – rozhlasová vysílání hlasem 
nesmí být vysílána na hlasovém kanálu ILS. 

4.3.4.4 Kdykoli je poskytováno ATIS – 
rozhlasové vysílání hlasem musí být nepřetržité 
a opakující se. 

4.3.4.5 Informace obsažené v běžném 
rozhlasovém vysílání musí být ihned k dispozici 
příslušnému (příslušným) stanovišti (stanovištím), aby 
je mohlo (mohla) poskytnout letadlům na přiblížení, na 
přistání nebo při vzletu, kdykoli nebyla daná zpráva 
připravena tímto (těmito) stanovištěm (stanovišti). 

Poznámka: Požadavky na poskytování ATIS, které 
se uplatňují jak na ATIS hlasem, tak na D-ATIS, jsou 
obsaženy v ust. 4.3.6 níže. 

4.3.4.6  Hlasový ATIS – hlasové vysílání 
poskytované na určených letištích používaných 
mezinárodními leteckými službami musí být 
k dispozici minimálně v anglickém jazyce.  

4.3.4.7  Kde jsou k dispozici ATIS – rozhlasová 
vysílání hlasem ve více než jednom jazyce, měl by se 
pro každý jazyk použít samostatný kanál.  

4.3.4.8 Zpráva ATIS – rozhlasového vysílání 
hlasem, by neměla, je-li to možné, překročit dobu 
30 sekund. Je nutné věnovat pozornost tomu, aby 
čitelnost zprávy nebyla negativně ovlivněna rychlostí 
vysílání nebo identifikačním signálem navigačního 
prostředku, použitého pro vysílání ATIS. Vysílání ATIS 
zpráv by měla brát v úvahu lidskou výkonnost. 

Poznámka: Návod týkající se lidské výkonnosti je 

uveden v dokumentu Human Factors Training Manual 

(Doc 9683). 
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4.3.5 Automatická informační služba 
v koncové řízené oblasti datovým spojem (D-ATIS) 

4.3.5.1  Kde D-ATIS doplňuje existující hlasový 
ATIS, musí být informace jak v obsahu, tak i formátu 
identické s používaným ATIS – rozhlasovým vysíláním 
hlasem. 

4.3.5.1.1 Kde jsou zahrnuty meteorologické 
informace v reálném čase, ale tyto údaje nedosáhnou 
kritérií význačných změn, musí být, za účelem obsah 
za účelem udržení stejného označení, považován za 
identický. 

Poznámka: Kritéria význačných změn jsou 
stanovena v Předpisu L 3, Doplněk 3, ust. 3.2.2. 

4.3.5.2 Kde D-ATIS doplňuje existující hlasový 
ATIS a ATIS vyžaduje obnovení, hlasový ATIS  
a D-ATIS musí být obnoveny současně. 

Poznámka: Pokyny týkající se uplatňování D-ATIS 
jsou uvedeny v Manual of Air Traffic Services (ATS) 
Data Link Applications (ICAO DOC 9694). Technické 
požadavky na D-ATIS jsou uvedeny v Předpisu 
L 10/III, Část I, Hlava 3. 

4.3.6 Automatická informační služba 
v koncové řízené oblasti (hlasová a/nebo datovým 
spojem) 

4.3.6.1 Kdykoli se poskytuje hlasový ATIS 
a/nebo D-ATIS:  

a) vysílané informace se musí vztahovat k jednomu 
letišti; 

b) vysílané informace musí být ihned obnoveny, 
jakmile dojde k význačné změně; 

c) za přípravu a rozesílání zprávy ATIS musí být 
odpovědné letové provozní služby; 

d) jednotlivé zprávy ATIS musí být označovány 
formou písmene ICAO hláskovací abecedy. 
Označení přidělované za sebou jdoucím 
zprávám musí být v abecedním pořádku; 

e) letadlo musí potvrdit příjem informací při 
navázání spojení se stanovištěm ATS 
poskytujícím přibližovací službu řízení nebo 
letištní službou řízení, podle vhodnosti;  

f) příslušné stanoviště ATS musí, když odpovídá na 
zprávu pod e) nebo v případě přilétávajícího 
letadla v takovém čase, který může být 
předepsán příslušným úřadem ATS, poskytnout 
letadlu platné nastavení výškoměru; a  

g) meteorologické informace musí být extrahovány 
z místních meteorologických pravidelných 
a mimořádných zpráv. 

Poznámka: V souladu s Předpisem L 3, Doplněk 
3, ust. 4.1 a 4.3 směr a rychlost přízemního větru 
a dráhová dohlednost (RVR) mají být průměrovány za 
2 minuty respektive za 1 minutu a informace o větru 
se má vztahovat k podmínkám na dráze pro 
odlétávající letadla a podmínkám v zóně dotyku pro 
přilétávající letadla. Vzor pro místní meteorologické 
zprávy, zahrnující odpovídající rozsahy a rozlišení pro 
každý prvek jsou obsaženy v Doplňku 3 Předpisu L 3. 
Další kritéria pro místní meteorologické zprávy jsou 
obsažena v Hlavě 4 a Dodatku D k Předpisu L 3. 

4.3.6.2 Při velmi rychlých změnách 
meteorologických podmínek, kdy není možné tyto 
zahrnout do meteorologické zprávy v ATIS, musí ATIS 
zprávy indikovat, že příslušné meteorologické 
informace budou předány při prvním navázání spojení 
s příslušným stanovištěm ATS. 

4.3.6.3 Informace obsažené v platném ATIS, 
jehož příjem byl příslušným letadlem potvrzen, 
nemusí být zahrnuty do přímého vysílání letadlu, 
s výjimkou nastavení výškoměru, které musí být 
poskytováno v souladu s ust. 4.3.6.1f).  

4.3.6.4 Jestliže letadlo potvrdí příjem ATIS, 
které již není platné, kterýkoli prvek informace, který 
potřebuje obnovu, musí být letadlu vyslán bez zdržení.  

4.3.6.5 Obsah ATIS by měl být co 
nejstručnější. Dodatečné informace k informacím, 
které jsou stanoveny v ust. 4.3.7 až 4.3.9, například 
informace, které jsou k dispozici v leteckých 
informačních příručkách (AIP) a zprávách NOTAM, by 
se měly zahrnout, jen když je to zdůvodnitelné ve 
zvláštních případech. 

4.3.7 Zprávy ATIS pro přilétávající a 
odlétávající letadla  

Zprávy ATIS, obsahující informace jak pro přílety, tak 
i odlety, musí obsahovat následující prvky informací 
v uvedeném pořadí: 

a) název letiště; 

b) označení pro přílety a/nebo odlety; 

c) druh kontraktu, komunikuje-li se prostřednictvím 

D-ATIS; 

d) označení; 

e) čas pozorování, je-li vhodné; 

f) druh očekávaného (očekávaných) přiblížení; 

g) dráhu (dráhy) v používání; stav záchytného 

systému, který může vést k nebezpečí, jestliže je 

instalován;  

h) význačné podmínky povrchu dráhy, a je-li 

vhodné, brzdící účinek; 

i) zdržení vyčkáváním, je-li vhodné; 

j) převodní hladinu, je-li používána; 

k) jiné nezbytné provozní informace; 

 

l) rychlost a směr přízemního větru (v 

magnetických stupních), včetně význačného 

kolísání, a jestliže jsou k dispozici snímače pro 

měření přízemního větru vztažené výslovně 

k určitým částem dráhy (drah) v používání a 

informace je požadována provozovateli, 

označení dráhy a její části, ke které se informace 

vztahuje;  

m) dohlednost a případně dráhová dohlednost 

(RVR), a jestliže jsou k dispozici snímače pro 

měření dohlednosti/RVR vztažené výslovně k 

určitým částem dráhy (drah) v používání a 

informace je provozovateli požadována, 
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označení dráhy a její části, ke které se informace 

vztahuje;  

n) současné počasí; 

o) oblačnost pod 1500 m (5000 ft) nebo pod 

nejvyšší minimální sektorovou výškou, je-li vyšší; 

cumulonimby; nelze-li oblohu rozeznat, vertikální 

dohlednost, když je k dispozici; 

p) teplota vzduchu; 

q) teplota rosného bodu; 

r) nastavení výškoměru; 

s) všechny dostupné informace o význačných 

meteorologických jevech v prostorech přiblížení 

a počátečního stoupání, včetně střihu větru 

a informace o minulém počasí provozního 

významu; 

t) přistávací předpověď typu trend, je-li k dispozici; 

a 

u) specifické instrukce ATIS.  

4.3.8 Zprávy ATIS pro přilétávající letadla  

Zprávy ATIS, obsahující informace pouze pro přílety, 
musí obsahovat následující prvky informací 
v uvedeném pořadí: 

a) název letiště; 

b) označení pro přílet; 

c) druh kontraktu, komunikuje-li se prostřednictvím 

D-ATIS; 

d) označení; 

e) čas pozorování, je-li vhodné;  

f) druh očekávaného (očekávaných) přiblížení;  

g) hlavní přistávací dráhu (dráhy); stav záchytného 

systému, který může vést k nebezpečí, je-li 

instalován; 

h) význačné podmínky povrchu dráhy, a je-li 

vhodné, brzdící účinek; 

i) zdržení vyčkáváním, je-li vhodné; 

j) převodní hladinu, je-li používána;  

k) jiné nezbytné provozní informace; 

l) rychlost a směr přízemního větru (v 

magnetických stupních), včetně význačného 

kolísání, 

a jestliže jsou k dispozici snímače pro měření 

přízemního větru vztažené výslovně k určitým 

částem dráhy (drah) v používání a informace je 

požadována provozovateli, označení dráhy a její 

části, ke které se informace vztahuje; 

m) dohlednost a případně dráhová dohlednost 

(RVR), a jestliže jsou k dispozici snímače pro 

měření dohlednosti/RVR vztažené výslovně k 

určitým částem dráhy (drah) v používání a 

informace je provozovateli požadována, 

označení dráhy a její části, ke které se informace 

vztahuje; 

n) současné počasí; 

o) oblačnost pod 1500 m (5000 ft) nebo pod 

nejvyšší minimální sektorovou výškou, je-li vyšší; 

cumulonimby; nelze-li oblohu rozeznat, vertikální 

dohlednost, když je k dispozici;  

p) teplota vzduchu; 

q) teplota rosného bodu; 

r) nastavení výškoměru; 

s) všechny dostupné informace o význačných 

meteorologických jevech v prostoru přiblížení; 

včetně střihu větru a informace o minulém počasí 

provozního významu;  

t) přistávací předpověď typu trend, je- li k dispozici; 

a 

u) specifické instrukce ATIS.  

4.3.9 Zprávy ATIS pro odlétávající letadla  

Zprávy ATIS, obsahující informace pouze pro odlety, 
musí obsahovat následující prvky informací 
v uvedeném pořadí: 

a) název letiště; 

b) označení pro odlet; 

c) druh kontraktu, komunikuje-li se prostřednictvím 

D-ATIS;  

d) označení;  

e) čas pozorování, je-li vhodné;  

f) dráhu (dráhy) používanou (používané) pro vzlet; 

stav záchytného systému, který může vést 

k nebezpečí, je-li instalován; 

g) význačné podmínky povrchu dráhy (drah) 

používané (používaných) pro vzlet, a je-li 

vhodné, brzdící účinek; 

h) zdržení při odletu, je-li to vhodné; 

i) převodní hladina, používá-li se; 

j) jiné nezbytné provozní informace; 

k) rychlost a směr  přízemního větru (v 

magnetických stupních), včetně význačného 

kolísání, 

a jestliže jsou k dispozici snímače pro měření 

přízemního větru vztažené výslovně k určitým 

částem dráhy (drah) v používání a informace je 

požadována provozovateli, označení dráhy a její 

části, ke které se informace vztahuje; 

 

* Tak jak stanoví oblastní navigační dohody. 

** Tyto prvky se nahrazují termínem „CAVOK“, kdykoli jsou 

splněny podmínky specifikované v Předpisu L 4444, 

Hlava 11. 

l) dohlednost a případně RVR, a jestliže jsou k 

dispozici snímače pro měření dohlednosti/RVR 

vztažené výslovně k určitým částem dráhy (drah) 

v používání  

a informace je provozovateli požadována, 
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označení dráhy a její části, ke které se informace 

vztahuje; 

m) současné počasí; 

n) oblačnost pod 1500 m (5000 ft) nebo pod 

nejvyšší minimální sektorovou výškou, je-li vyšší; 

cumulonimby; nelze-li oblohu rozeznat, vertikální 

dohlednost, když je k dispozici; 

o) teplota vzduchu; 

p) teplota rosného bodu; 

q) nastavení výškoměru; 

r) všechny dostupné informace o význačných 

meteorologických jevech v prostoru přiblížení 

a počátečního stoupání, včetně střihu větru 

a informace o minulém počasí provozního 

významu; 

s) přistávací předpověď typu trend, je-li 

k dispozici; a  

t) specifické instrukce ATIS.  

 

* Tak jak stanoví oblastní navigační dohody. 

** Tyto prvky se nahrazují termínem „CAVOK“, kdykoli jsou 

splněny podmínky specifikované v Předpisu L 4444, 

Hlava 11. 

 

 

4.4  Rozhlasová vysílání VOLMET 

a služba D-VOLMET 

4.4.1 Rozhlasová vysílání HF a/nebo VHF 
VOLMET a/nebo služba D-VOLMET by měly být 
poskytovány, když je tak stanoveno oblastními 
navigačními dohodami. 

Poznámka: Předpis L 3, Hlava 11, ust. 11.5 a 11.6 
poskytuje podrobnosti o rozhlasových vysíláních 
VOLMET a službě D-VOLMET. 

4.4.2  Při rozhlasových vysíláních VOLMET 
by se měla používat standardní radiotelefonní 
frazeologie. 

Poznámka: Návod na používání standardní 
radiotelefonní frazeologie pro rozhlasová vysílání 
VOLMET je uveden v Manual on Coordination 
between Air Traffic Services, Aeronautical Information 
Services and Aeronautical Meteorological Services 
(Doc 9377), Appendix 1. 
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